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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ILHÉUS
Ofício nº 065/2021 – 3ª PJ/SEC/SAU
IDEA Nº 001.9.27478/2021

(Na resposta, favor fazer referência a este número)

Ilhéus, 04 de Março de 2021

Ilustríssimo Senhor

GERALDO MAGELA

Secretário de Saúde de Ilhéus

Ilhéus-BA

Cumprimentando-o cordialmente,  informo-lhe que no bojo do presente

Procedimento Administrativo que visa acompanhar, em síntese, a atuação municipal

no que tange à vacinação da COVID-19, fora expedido o ofício 041.21, no qual esta

Promotoria indagou,  no item número 06,  se o município tem divulgado,  em site

oficial, os dados relativos à vacinação. Nesse contexto, questionou ainda se entre

as  informações  divulgadas  constariam  o  número  total  de  doses

recebidas/adquiridas, disponíveis e já aplicadas no Município, o quantitativo global

de pessoas vacinadas, o quantitativo de pessoas imunizadas de acordo com os

grupos prioritários em que estão inseridas, o quantitativo de doses aplicadas de

acordo com as unidades de saúde, entre outros.

Através do ofício 016.21, esta Secretaria respondeu afirmativamente aos

quesitos acima deduzidos, contudo, em consulta realizada por este subscritor, no

diade ontem, 03/03/21, ao site <https://cgm.ilheus.ba.gov.br/detalhe-da-materia/info/

plano-de-vacinacao-contra-o-covid-19/134287> restou  constatado  que,  além  de

informação desatualizada - considerando existir  dados até 25/02 -, há apenas o

total de vacinados de forma global e por dia, não sendo exibido (i) o número total de

doses recebidas/adquiridas; (ii) quantitativo de pessoas imunizadas de acordo com

os grupos prioritários em que estão inseridas, e; (iii) quantitativo de doses aplicadas

de acordo com cada unidade de saúde ou postos de vacinação.

            Por tudo exposto, visando garantir a máxima transparência a tais dados, de

grande interesse da sociedade no contexto atual, RECOMENDO a esta Secretaria

que regularize tais informações em seu sítio eletrônico, promovendo ainda ampla

publicidade a estas por meio de suas redes sociais, devendo ainda encaminhá-las

via ofício, no prazo de 08 dias, à esta Promotoria.
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