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DECRETO Nº 176/2021 – GP/PMP, 26 de outubro de 2021. 

 

´´DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, 

ESPECIFICAMENTE SOBRE A VACINAÇÃO 

COMPULSÓRIA DE AGENTES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS´´.   

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJÁ, Estado do Pará, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e; 

  

CONSIDERANDO o princípio da precaução e a necessidade de conter a 

disseminação da Covid-19, de garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde, 

de preservação da saúde pública e dos serviços públicos em geral; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que estabelece em sua alínea "d", do inciso III, do art. 3º, que para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Sars-

Cov-2), as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, a 

determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas; 

 

CONSIDERANDO o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.586/DF – 

Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgada parcialmente procedente, por maioria, cuja decisão 

proferida no acórdão prevaleceu a seguinte tese de julgamento nos seguintes termos: “(I) A vacinação 

compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, 

contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a 

restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que 

previstas em lei, ou dela decorrentes, (....) (VI) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem 

ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as 

respectivas esferas de competência”; 

 

             DECRETA: 

 

Art. 1º Fica determinado a vacinação compulsória contra a COVID-19 para todos os agentes 

públicos municipais, com fundamento na norma do art. 3º, III, “d”, da lei federal nº 13.979/2020, sob 

pena de a recusa injustificada ensejar a instauração de sindicância/procedimento administrativo 

disciplinar (em relação aos agentes públicos) para a aplicação das sanções previstas em norma local, 

ou substituição (agentes com vínculos precários), atendidas as normas em vigor. 

 

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 37 ́ ´caput´ 

´da CF/88 e art. 124, inciso XVII da Lei Orgânica Municipal, este 

DECRETO foi PUBLICADO no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal de Pacajá em 26º de Outubro de 2021. 

 

_________________________________ 

LAYANE CARVALHO BAHIA  

CPF: 012.702.892-76 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
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§1º A vacinação deverá ser comprovada a partir do dia 05 de novembro de 2021, ressalvada a 

hipótese de impossibilidade médica de fazê-lo, 

§2º A vacinação a ser comprovada corresponderá a pelo menos uma dose, ressalvada a 

vacina de dose única, observado o cronograma vacinal instituído pelos órgãos competentes. 

§ 3º O ingresso de servidores municipais com contraindicação da vacina contra a COVID-

19 em departamentos públicos dar-se-á mediante apresentação de relatório médico justificando o 

óbice à imunização. 

Art. 2º. Em caso de recusa será instaurado sindicância ou processo administrativo disciplinar 

em desfavor dos agentes públicos municipais que se recusarem injustificadamente à vacinação (com as 

duas doses, ou com dose única, dependendo do imunizante ofertado), assegurando o contraditório e a 

ampla defesa, para averiguar se o agente possui alguma condição pessoal de saúde, devidamente 

amparada em documento médico válido e circunstanciado, que justifique a sua recusa à vacinação e 

recomende-o o trabalho remoto, adotando, concomitantemente, posturas de conscientização sobre a 

eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes;  

Art. 3º. . Sendo clinicamente justificada a recusa, o município adotará medidas de proteção ao 

agente público, como a sua transferência para o trabalho não presencial, se possível, na forma da 

legislação, de modo a não prejudicar a imunização da coletividade de agentes públicos;  

Art. 4º. Em não sendo possível o teletrabalho e sendo legítima a recusa, não existe fundamento 

técnico para caracterização do ato faltoso do agente público, o munícipio adotará medidas de 

organização do trabalho, de proteção coletiva e de proteção individual;  

Art. 5º. Diante da recusa, a princípio injustificada, o município verificará as medidas necessárias 

ao esclarecimento do agente público, fornecendo-lhe todas as informações necessárias para elucidação 

a respeito do procedimento de vacinação e das consequências jurídicas da recusa injustificada;  

Art. 6º. Persistindo a recusa injustificada, o agente público deverá ser afastado do ambiente de 

trabalho, sob pena de colocar em risco a imunização coletiva, e o município poderá aplicar-lhe as 

sanções disciplinares cabíveis após regular processo administrativo, pois deve-se observar o interesse 

público, já que o valor maior a ser tutelado é a proteção da coletividade.  

Art. 7º.  No que se refere aos agentes públicos com vínculo precário (temporários), se estes se 

recusarem à vacinação sem o amparo de justificativa médica nos termos do recomendado nos artigos 

anteriores, o município promoverá a sua substituição por quem já esteja imunizado ou se disponha a 

fazê-lo imediatamente, obedecendo-se as normativas de regência. 

Art. 8º A regra estabelecida neste Decreto deverá ser observada pelos titulares das 

secretarias da Administração Direta, os quais deverão garantir a sua fiel observância, 

encaminhado  

§1. Para facilitar e agilizar o controle de acesso, inclusive para a análise de possível 

desrespeito ao dever funcional estabelecido no artigo 133, inciso III, da Lei 021/90, que dispõe 

sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Pacajá, as respectivas secretarias 

deverão realizar o levantamento e encaminhar para a Secretaria de Administração a relação 
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dos servidores que apresentaram comprovante de vacinação ou relatório médico 

justificando a impossibilidade de receber as doses da vacina contra a COVID-19.  

§2 Serão consideradas válidas para os fins comprobatórios de vacinação contra a COVID-

19 as anotações constantes dos seguintes documentos oficiais: 

I – Certificado de vacinas digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde, 

disponível para dispositivos Android e iOS – Conecte SUS; 

II – Comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel, emitido no momento 

da vacinação.  

Art. 9º. Tais medidas impostas pelo presente decreto deverão ser colocadas nas portas de 

todas as repartições públicas, para ampla publicidade aos servidores.  

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

  Gabinete do Prefeito Municipal, aos 26 dias do mês de Outubro de 2021. 

 

 

 

 

ANDRÉ RIOS DE REZENDE 

                                                   Prefeito Municipal de Pacajá/PA 
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