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PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO 
DE DIADEMA  

DECRETO Nº 8.094, DE 
03 DE FEVEREIRO DE 2022

GABINETE  
DO PREFEITO

Dispõe sobre política tarifária do 
serviço de transporte público co-
letivo de passageiros no Município 
de Diadema, cria a tarifa pública 
social denominada “Passe Do-
mingão”, e dá outras providências,

JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefei-
to do Município de Diadema, Es-
tado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições,

CONSIDERANDO que compete 
ao Município regular e fiscalizar a 
prestação e utilização de trans-
portes públicos em seu território, 
na forma disposta no art. 13, inci-
so I, item 12, alínea “a”, da Lei Or-
gânica do Município de Diadema,

CONSIDERANDO o disposto na 
Lei Municipal nº 2.143, de 11 de 
julho de 2002, que traça dire-
trizes no sistema de transporte 
público, e a Lei nº 2.753, de 18 
de junho de 2008, que define di-
retrizes de integração,

CONSIDERANDO que a política 
tarifária está prevista nos con-
tratos de concessão em vigor, de 
modo a atender o princípio da 
continuidade do serviço público, 
na forma do art. 23, Inciso IV, da 
Lei Federal nº 8.987, de 13 de fe-
vereiro de 1995, e Lei da Mobili-
dade Urbana nº 12.587/12,

CONSIDERANDO que a Lei Fe-
deral nº 12.587, de 3 de janeiro 
de 2012, estabeleceu o princípio 

da modicidade dos valores das 
tarifas cobradas pelo uso do sis-
tema de transporte público urba-
no coletivo;

CONSIDERANDO o disposto na 
Lei Complementar Municipal nº 
509, de 17 de dezembro de 2.021;

DECRETA:

Art. 1º.  Fica criada a tarifa pública 
social denominada “Passe Domin-
gão”, para utilização do Sistema de 
Transporte Público Coletivo Urba-
no de Passageiros no Município de 
Diadema, aos domingos e feria-
dos, cujo valor será a quantia de 
R$ 2,00 (dois reais) para o Cartão 
Sou+ Diadema, Cidadão Comum, 
Vale Transporte, Escolar e paga-
mentos em espécie.

Art. 2º.  Todas as modalidades 
de cartões utilizados para pa-
gamento de tarifa pública pela 
utilização do Sistema de Trans-
porte Público Coletivo Urbano 
de Passageiros no Município de 
Diadema, dão direito de 01 (uma) 
integração a qualquer linha mu-
nicipal, dentro do período de 60 
(sessenta) minutos em dias úteis 
e sábados e de 90 (noventa mi-
nutos) aos domingos e feriados.

Art. 3º. Este Decreto entrará em 
vigor a 00h00 (zero hora) do dia 6 
de fevereiro de 2022.
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JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR
Prefeito do Município de Diadema

DHEISON RENAN SILVA
Secretário de Governo

DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA

Secretária de Assuntos Jurídicos

OSVALDO MISSO
Secretário de Mobilidade e 

Transporte

DECRETO Nº 8.095 DE 
03 DE FEVEREIRO DE 2022

DISPÕE sobre a instituição do 
Passaporte da Vacina e estabe-
lece a sua exigência para acesso 
a estabelecimentos.

JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefei-
to do Município de Diadema, Es-
tado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a saúde é 
direito de todos e dever do Esta-
do, 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 for-
ma do artigo 196 da Constituição 
da República;

CONSIDERANDO que a Organi-
zação Mundial de Saúde classi-
ficou como pandemia a dissemi-
nação 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 muni-
cípio de Diadema;

CONSIDERANDO, ainda, o que 
consta nos autos do Proces-
so Administrativo Eletrônico nº 
7849/2020;

DECRETA:

 Art. 1º Deverão exigir a apresen-
tação do passaporte da vacina 
para a entrada e permanência 
do público os seguintes estabele-
cimentos e locais de uso coletivo: 

I - academias de ginástica, pis-
cinas, centros de treinamento 
e de condicionamento físico e 
clubes sociais;
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II - estádios e ginásios esportivos;

III - cinemas, teatros, salas de 
concerto, salões de jogos, circos, 
e recreação infantil;

IV - atividades de entretenimen-
to, boates, casas de espetáculos, 
festas, eventos e apresentações 
em geral;

V - conferências, convenções e 
feiras comerciais;

VI - bares, lanchonetes, res-
taurantes, refeitórios, serviços 
e praças de alimentação, para 
a acomodação de clientes sen-
tados nas áreas internas ou 
protegidas por cobertura de 
qualquer natureza;

VII - serviços de embelezamento, 
estética e congêneres;

VIII - prédios comerciais, lojas, 
padarias, supermercados e con-
gêneres;

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 hospe-
dagem e acomodação de qual-
quer espécie, drive-in, locações de 
imóveis por temporada e os servi-
ços contratados por aplicativo.

Parágrafo único - O passaporte 
da vacina deverá ser apresen-
tado junto a um documento de 
identidade com foto.

Art. 2º O passaporte da vaci-
na consiste na comprovação da 
condição vacinal, que poderá 
ser realizada pelo registro físico, 
mediante apresentação do com-
provante de vacinação, ou de 
forma digital disponível nas pla-
taformas VaciVida e ConectSUS.

Parágrafo único. Para os fins do 
disposto no “caput” deste arti-
go, será exigida, no mínimo, a 
comprovação das duas doses 
da vacina.

Art.3º - A apresentação de ates-
tado médico que evidencie con-
traindicação para a vacinação 
supre a exigência do passaporte 
da vacina.

Art.4º O passaporte da vacina 
deverá ser exigido no período 
compreendido entre os dias 03 
de fevereiro de 2022 ao dia 02 de 
março de 2022, podendo o pre-
sente decreto ser prorrogado ou 
revogado de acordo com a orien-
tação das autoridades sanitárias.

Art.5º Em caso de constatação 
de descumprimento do presente 
decreto poderá haver a aplica-
ção de multas e implementação 
das demais medidas cabíveis, 
pelos órgãos municipais de vigi-
lância sanitária ou pelas autori-
dades policiais, inclusive a Guar-
da Civil Municipal, na forma do 
artigo 3º da Lei Municipal 1.510 
de 31 de outubro de 1996 e ar-
tigos 110, 112 e seguintes da Lei 
nº 10.083, de 23 de setembro de 
1998 (Código Sanitário Estadual).

Art.6º As despesas com a execu-
ção deste Decreto correrão por 
conta de dotações orçamentá-
rias próprias consignadas no or-
çamento vigente, suplementadas 
se necessário.

Art.7º Este decreto entra em vi-
gor no dia da publicação, revo-
gado o Decreto nº 8.087 de 27 de 
janeiro de 2022
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