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GABINETE
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DECRETO Nº 8.087, DE 27
DE JANEIRO DE 2022
DISPÕE sobre a instituição do
Passaporte da Vacina e estabelece a sua exigência para acesso
a estabelecimentos.
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo
de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia a disseminação da COVID- 19 no dia de 11
de março de 2020;
CONSIDERANDO a situação da
cobertura vacinal, o número de
casos constatados diariamente e a situação da pandemia no
município de Diadema;
CONSIDERANDO, ainda, o que
consta nos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº
7849/2020;
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DECRETA:
Art. 1º Deverão exigir a apresentação do passaporte da vacina
para a entrada e permanência
do público os seguintes estabelecimentos e locais de uso coletivo:
I - academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento
e de condicionamento físico e
clubes sociais;
II - estádios e ginásios esportivos;
III - cinemas, teatros, salas de
concerto, salões de jogos, circos,
e recreação infantil;
IV - atividades de entretenimento, boates, casas de espetáculos,
festas, eventos e apresentações
em geral;
V - conferências, convenções e
feiras comerciais;
VI - bares, lanchonetes, restaurantes, refeitórios e serviços de
alimentação, para a acomodação de clientes sentados nas
áreas internas ou protegidas por
cobertura de qualquer natureza;
VII - serviços de embelezamento,
estética e congêneres;
VIII - shopping centers e centros comerciais;
IX - serviços de transporte de
passageiros por taxímetro ou
aplicativo;
X - prédios públicos, exceto os
estabelecimentos que prestem
serviços relacionados à saúde;
XI - estabelecimentos de hospedagem e acomodação de qualquer espécie, drive-in, locações de
imóveis por temporada e os serviços contratados por aplicativo.
Parágrafo único - O passaporte
da vacina deverá ser apresentado junto a um documento de
identidade com foto.
Art. 2º O passaporte da vacina consiste na comprovação da
condição vacinal, que poderá ser
realizada pelo registro físico, mediante apresentação do comprovante de vacinação, ou de forma
digital disponível nas plataformas
VaciVida e ConectSUS.
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Parágrafo único - Para os fins do
disposto no “caput” deste artigo,
será exigida, no mínimo, a comprovação das duas doses da vacina.
Art.3º A apresentação de atestado médico que evidencie contraindicação para a vacinação
supre a exigência do passaporte
da vacina.
Art.4º Em caso de constatação
de descumprimento do presente decreto haverá aplicação de
multas e implementação das demais medidas cabíveis, como a
interdição e o fechamento pelos
órgãos municipais de vigilância
sanitária ou pelas autoridades
policiais, inclusive a Guarda Civil
Municipal, na forma da lei.
Art.5º As despesas com a execução deste Decreto correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas
se necessário.
Art.6º Este decreto entra em vigor 5 (cinco) dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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