
 

 

 
PORTARIA Nº. 21.174/2021 

 
DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO 
DO PODER DISCIPLINAR NO 
ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
IBIRAÇU, RELATIVO À 
APLICAÇÃO DE VACINAS 
PARA A IMUNIZAÇÃO 
CONTRA A COVID-19 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Ibiraçu, conjuntamente com a 

Secretária Municipal de Saúde de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais; 

 
Considerando a importância do controle e da transparência 

na Campanha de Imunização do Município de Ibiraçu, contra a COVID-19, 
bem como o dever de hierarquia e disciplina dos agentes públicos 
envolvidos; 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Constitui falta funcional grave a aplicação de vacina 
contra a COVID-19 em usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, que 
não estejam estritamente enquadrados nos grupos prioritários ou mesmo 
que estejam fora da ordem de prioridade estabelecida pela Campanha de 
Vacinação Contra a COVID-19. 

 
§ 1º O Cometimento dessa falta funcional implicará em 

abertura de processo administrativo em desfavor do profissional do SUS 
que tiver aplicado a vacina, sendo punível com a suspensão ou demissão 
do cargo em que ocupa, ressalvado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa.   

 
§2º Se a aplicação da vacina em usuário do SUS em grupo 

não prioritário ocorrer por negligência ou inobservância da identificação do 
cidadão, sujeitará o servidor ou servidora a penalidade de suspensão por 
180 (cento e oitenta dias).  

 



 

 

§3º Se o servidor ou contratado da Rede SUS receber a 
vacinação estando fora do grupo prioritário, sujeitar-se-á a penalidade de 
demissão do serviço público ou a rescisão do contrato de trabalho, 
resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

   
Art. 2º Os usuários do SUS que estiverem fora do grupo 

prioritário ou receberem a vacina contra a COVID-19 fora da ordem do 
calendário de vacinação estarão sujeitos à responsabilização cível e penal 
dos órgãos competentes. 

 
Art. 3º A Secretaria Municipal de Saúde destinará um 

supervisor técnico para todos os locais de vacinação, com a finalidade de 
conferir maior controle e segurança aos procedimentos de vacinação, com 
o intuito de sanar dúvidas dos profissionais do SUS e observar se os 
imunizantes estão sendo destinados ao público correto, conforme definido 
pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito 
Santo. 

 
Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Saúde 

promoverá a realização de capacitações aos profissionais do SUS para o 
manuseio das vacinas, assim, como orientações sobre os cuidados, forma 
correta de armazenamento e a importância de seguir os grupos 
prioritários de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. 

 
Art. 4º As denúncias de casos abrangentes nessa portaria 

deverão ser realizadas por meio dos canais da Ouvidoria Municipal, pelo 
site www.ibiracu.es.gov.br/ouvidoria 

 
Art. 5º A presente portaria deverá ser afixada 

obrigatoriamente em local visível em todos os postos de vacinação da 
rede pública da cidade de Ibiraçu. 

 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu/ES, 17 de fevereiro 

de 2021. 
 

DIEGO KRENTZ 
Prefeito Municipal 

 
 



 

 

 
 

IRIS DIANE MARQUES NETTO 
Secretária de Saúde 

 
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 17 
de fevereiro de 2021. 

 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI  
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos Interina 

  
 


