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DECRETO Nº 048 de 22 de janeiro de 2021. 
 
 

Dispõe  sobre as medidas a serem cumpridas e adotadas 

para fins transparência na campanha de vacinação 

contra a Covid-19, referente ao grupo prioritário 

(profissionais de Saúde)  no Município de Itacoatiara  e 

dá outras providências.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA, no uso das atribuições legais 

que lhe foram conferidas pelo inciso I do artigo 112 da Lei Orgânica do Município, 

fundamentado no disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e 

 

CONSIDERANDO início do Plano Nacional de Imunização – PNI, contra a Covid-

19, em andamento em todos os municípios da Federação; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adotarmos controle legal no direcionamento 

desta distribuição, seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de concretizar a ampla transparência aos atos 

administrativos do Município de Itacoatiara, notadamente quanto à referida campanha de 

vacinação, no que se refere ao monitoramento adequado das pessoas que receberão as doses 

iniciais; 

 

DECRETA:  

Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a identificação do grupo prioritário (profissionais de 

saúde) contemplados na primeira etapa de vacinação contra a Covid-19, no município de 

Itacoatiara, Estado do Amazonas. 

Art. 2º - A identificação do servidor vacinado deverá constar as seguintes 

informações: 

I – Nome completo; 

II - Cargo; 

III – Lotação; 

 

Parágrafo Único: As informações a que se referem a artigo anterior serão divulgadas 

em página oficial da Prefeitura Municipal de Itacoatiara e/ou nas redes sociais, sem prejuízo do 

fornecimento de dados para qualquer cidadão interessado. 

Art. 3º - Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, as providências legais 

referentes ao ato e controle das informações. 
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Art. 4º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos 

termos do art.  109 da Lei Orgânica do Município ,  revogadas as disposições em 

contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 22 de janeiro de 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 MÁRIO JORGE BOUEZ ABRAHIM 

Prefeito de Itacoatiara 

 

 

 

 

 
 

RAMON DA SILVA CAGGY 

Procurador-Geral do Município  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


