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'(&5(72081,&,3$/1'( '(-$1(,52'(
Dispõe sobre o dever de vacinação contra
COVID-19 dos servidores municipais.
2 35()(,72 '2 081,&,3,2 '( '20 0$&('2 &267$ (67$'2
'$ %$+,$ QR XVR GD DWULEXLomR TXH OKH FRQIHUH R LQFLVR 9 GR DUW  GD
&RQVWLWXLomR(VWDGXDO
&RQVLGHUDQGR TXHRDUWGD/HL)HGHUDOQGHGHIHYHUHLUR
GHSHUPDQHFHHPYLJRUSRUIRUoDGDGHFLVmRFDXWHODUSURIHULGDQD$omR
'LUHWD GH ,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGH  $', Q  GR 'LVWULWR )HGHUDO SHOR
6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO  67) H TXH D DOtQHD G´ GR LQFLVR ,,, GR UHIHULGR
GLVSRVLWLYR SUHFRQL]D TXH SDUD R HQIUHQWDPHQWR GD HPHUJrQFLD GH VD~GH
S~EOLFDGHLPSRUWkQFLDLQWHUQDFLRQDOGHFRUUHQWHGRFRURQDYtUXVDVDXWRULGDGHV
SRGHUmRDGRWDUQRkPELWRGHVXDVFRPSHWrQFLDVHQWUHRXWUDVDGHWHUPLQDomR
GHUHDOL]DomRFRPSXOVyULDGHYDFLQDomRHRXWUDVPHGLGDVSURILOiWLFDV
&RQVLGHUDQGR TXH R 3OHQiULR GR 67) QR MXOJDPHQWR FRQMXQWR GDV
$',VQV  H  H GR 5HFXUVR ([WUDRUGLQiULR FRP $JUDYR  $5( Q
HQWHQGHXSHODFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDUHJUDSUHYLVWDQD/HL)HGHUDOQ
 GH  GH IHYHUHLUR GH  GH PRGR TXH R (VWDGR SRGH GHWHUPLQDU
DRV FLGDGmRV TXH VH VXEPHWDP FRPSXOVRULDPHQWH j YDFLQDomR FRQWUD D
&29,'LPSRQGRPHGLGDVUHVWULWLYDVjTXHOHVTXHVHUHFXVHPDYDFLQDomR
VHQGRSRUWDQWRGHIHVRDR(VWDGRID]HUDLPXQL]DomRjIRUoD
&RQVLGHUDQGR TXHRVGLUHLWRVjYLGDHjVD~GHFRQWHPSODGRVQRVDUWV
  H  WRGRV GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO GHYHP SUHYDOHFHU HP UHODomR j
OLEHUGDGHGHFRQVFLrQFLDHGHFRQYLFomRILORVyILFDLQGLYLGXDOEHPFRPRTXHD
YDFLQDomRFRPSXOVyULDpFRQVLGHUDGDGLUHLWRGHVD~GHFROHWLYRLPSRQGRVHDR
SRGHUS~EOLFRRGHYHUGHYDFLQDomRGHSURWHomRGRDPELHQWHGHWUDEDOKRGD
YLGDHGDVD~GHGDVSHVVRDVLQGHSHQGHQWHGHVXDVOLEHUGDGHVLQGLYLGXDLV
&RQVLGHUDQGR TXHRVVHUYLGRUHVPXQLFLSDLVGHYHPSURFHGHUS~EOLFDH
SDUWLFXODUPHQWHGHIRUPDDGLJQLILFDUDIXQomRS~EOLFD
'(&5(7$
$UW   2V VHUYLGRUHV S~EOLFRV PXQLFLSDLV LQVHULGRV QR JUXSR HOHJtYHO
SDUD LPXQL]DomR FRQWUD D &29,' QRV WHUPRV GHILQLGRV SHOD 6HFUHWDULD
0XQLFLSDO GH6D~GHGHYHUmRVXEPHWHUVHjYDFLQDomR
3DUiJUDIR ~QLFR  $ UHFXVD VHP MXVWD FDXVD HP VXEPHWHUVH j
YDFLQDomRFRQWUDD&29,'pSDVVtYHOGHDSXUDomRGHUHVSRQVDELOLGDGHSRU
YLRODomRGRVGHYHUHVFRQWLGRVQRVLQFLVRV,,,H,9GRDUWGD/HLQ
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GHGHVHWHPEURGHHQRLQFLVR,9GRDUWGD/HLQGHGH
GH]HPEURGH
$UW   $ YDFLQDomR GHYHUi VHU FRPSURYDGD HP SULPHLUD VHJXQGD RX
~QLFDGRVHSHORVHUYLGRUDWUDYpVGHDXWRGHFODUDomRHDSUHVHQWDomRGRFDUWmR
GH YDFLQDomR QR 'HSDUWDPHQWR GH 5HFXUVRV +XPDQRV PHGLDQWH RULHQWDo}HV
GH IRUPD H SUD]R HVWDEHOHFLGDV HP LQVWUXomR QRUPDWLYD D VHU H[SHGLGD SHOD
6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH $GPLQLVWUDomR3ODQHMDPHQWRH )LQDQoDV
3DUiJUDIR ~QLFR  2V VHUYLGRUHV S~EOLFRV PXQLFLSDLV LGHQWLILFDGRV TXH
VHP MXVWD FDXVD QmR VH YDFLQDUDP GHYHUmR VHU QRWLILFDGRV SDUD
LPHGLDWDPHQWH SURFHGHUHP j GHYLGD LPXQL]DomR VRE SHQD GH DGRomR GDV
SURYLGrQFLDV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV SHUWLQHQWHV DTXL LQFOXtGR R DIDVWDPHQWR
FDXWHODUGHVXDVIXQo}HV
$UW   2V yUJmRV H HQWLGDGHV GD $GPLQLVWUDomR 0XQLFLSDO GHYHUmR
H[LJLU TXH RV SUHFHLWRV LQVWLWXtGRV QHVWH 'HFUHWR WDPEpP VHMDP REVHUYDGRV
SHODV SHVVRDV ItVLFDV H MXUtGLFDV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV H SHODV HQWLGDGHV
SDUFHLUDV FXMR QmR FXPSULPHQWR LPSOLFDUi HP LQIUDomR DR QHJyFLR MXUtGLFR
FHOHEUDGR
$UW  $VLQIRUPDo}HVVDQLWiULDVFROHWDGDVQDIRUPDGRDUWGHVWH
'HFUHWR VHUmR GHVWLQDGDV H[FOXVLYDPHQWH j H[HFXomR GD SROtWLFD S~EOLFD
GHILQLGDQHVWHLQVWUXPHQWROHJDO
3DUiJUDIR~QLFR 2WUDWDPHQWRGDVLQIRUPDo}HVVDQLWiULDVGHTXHWUDWD
R caput GHVWH DUWLJR HVWDUi VXEPHWLGR jV PHGLGDV GH PLWLJDomR GH ULVFRV j
SULYDFLGDGH REVHUYDQGR HVSHFLDOPHQWH RV SULQFtSLRV GH VHJXUDQoD
WUDQVSDUrQFLDILQDOLGDGHDGHTXDomRHQHFHVVLGDGH
$UW  (VWH'HFUHWRHQWUDHPYLJRUQDGDWDGHVXDSXEOLFDomR
'RP0DFHGR&RVWDGHMDQHLURGH

(*1$/'23,7210285$
3UHIHLWR0XQLFLSDO
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INSTRUÇÃO N° 001, DE 19 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados quanto
à comprovação de vacinação contra a COVID-19
dosservidores municipais.
A SECRETÁRIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE DOM
MACEDO COSTA,no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando
o disposto no Decreto Municipal n° 285, de 19 de janeiro de 2022, resolve expedir a seguinte,
INSTRUÇÃO
1. Os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo municipal, que compõem
a administração direta,observarão as disposições desta Instrução e da legislação em vigor,
quanto à comprovaçãode vacinação contra a COVID-19 dos servidores públicos
municipais, bem como das pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços e
entidades parceiras.
2. São responsáveis pelo cumprimento desta Instrução:
2.1. os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
2.2. os servidores públicos municipais.
2.3. os servidores de outras esferas de governo, outros órgãos ou entidades à disposição do
Município, através de convênio ou acordo de cooperação técnica;
3. Compete aos órgãos e entidades:
3.1. monitorar a comprovação de vacinação contra a COVID-19 dos servidores públicos
municipais ou de outras esferas de governo, outros órgãos ou entidades à disposição do
Município, através de convênio ou acordo de cooperação técnica;
3.2. adotar, a qualquer tempo, as medidas administrativas cabíveis, quando constatado o
descumprimento das etapasdo cronograma vacinal;
3.3. exigir e monitorar que as pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços e entidades
parceiras apresentemcomprovação da vacinação dos seus colaboradores.
4. Compete aos servidores públicos apresentar autodeclaração e cartão de vacinação na forma
desta Instrução.
Dos servidores públicos municipais
5. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Instrução, os servidores
públicos municipais realizarão a comprovação de vacinação contra a COVID-19, em primeira,
segunda, ou única dose, bemcomo das doses de reforço subsequentes, de acordo com a
Campanha de Imunização contra a COVID-19, por meio dopreenchimento de autodeclaração e
entregar do comprovante de vacinação no Departamento deRecursos Humanos do Município.
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5.1. Os servidores públicos municipais que, por justa causa, não puderem se submeter à
vacinação deverão entregar do comprovante de vacinação no Departamento deRecursos
Humanos Município, relatório médico que ateste as razões impeditivas para o nãorecebimento
da imunização.
5.2. A apresentação da autodeclaração, a comprovação da vacinação contra a COVID-19, bem
como o relatóriomédico de que trata o item 4.1, poderão também ser apresentados no
Departamento de Recursos Humanos,entidade de origem do servidor público municipal.
6. Findo prazo previsto no item 5, as unidades de Recursos Humanos dos órgãos, e entidades
do Poder Executivo municipal identificarão os servidores públicos municipais que deixaram de
preencher/apresentar aautodeclaração e de anexar o respectivo comprovante de vacinação ou o
relatório médico atestando as razõesimpeditivas para o não recebimento da imunização.
6.1. O servidor público municipal identificado nos termos do item 6 deverá ser notificado para
providenciar opreenchimento da autodeclaração e a anexação do comprovante de vacinação, ou
do relatório médico de que trata oitem 5.1, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de
afastamento cautelar de suas funções e do respectivocômputo de falta ao serviço, somente
sendo regularizada a sua situação, após a apresentação das devidasinformações.
7. Constatada a recusa injustificada em se submeter à vacinação, deverá ser instaurado
processo administrativodisciplinar pela autoridade competente para apuração de
responsabilidade por violação dos deveres contidos nos incisos II, III e IV do art. 115 daLei
Municipal nº 425, de 30 de dezembro de 2012 (Regime Jurídico do Servidor Municipal) e da
proibição do item XIX do Art. 116 da mesma Lei.
7.1. Conforme o caso, o descumprimento da obrigação determinada no Decreto Municipal nº
285, de 19 de janeiro de 2022 poderá ensejar na aplicação das penalidades estabelecidas no art.
126 e seguintes da Lei Municipal nº 425, de 30 de dezembro de 2012.
7.2. A reiteração no descumprimento da regra prevista no Decreto Municipal nº 285, de 19 de
janeiro de 2022 será caracterizada como condutas previstas no inciso VI (insubordinação grave
em serviços) do Art. 131 da Lei Municipal nº 425, de 30 de dezembro de 2012, estando o
servidor sujeito a penalidade de demissão.
8. Os servidores públicos municipais deverão realizar a comprovação da vacinação da segunda
dose, bemcomo das doses de reforço subsequentes, de acordo com a Campanha de
Imunizaçãocontra a COVID-19, no prazo de15 (quinze), a contar da data limite para a sua
realização de forma a garantir o cumprimento do calendário vacinal, sobpena de adoção das
medidas administrativas previstas nos itens 6 e 7 desta Instrução.
9. A comprovação da vacinação será considerada cumprida com o preenchimento da
autodeclaração e com aanexação do cartão de vacinação obtido junto a órgão oficial dos
governos federal, estadual ou municipal.
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9.1. A veracidade das informações constantes da autodeclaração e do documento anexado é de
inteiraresponsabilidade do declarante.
10. Caberá às unidades de Recursos Humanos dos órgãos e entidades do Poder Executivo
municipal realizar omonitoramento contínuo do registro das informações vacinais, adotando, a
qualquer tempo, desde que constatado odescumprimento das etapas do cronograma vacinal, as
medidas administrativas previstas nos itens 6 e 7 destaInstrução.
11. Os servidores públicos municipais que ingressarem no serviço público municipal a partir da
data depublicação desta Instrução, deverão adotar as providências exigidas no item 5, no prazo
de 15 (quinze) dias, a partir dadata do efetivo exercício, sendo a esses aplicáveis, no que
couber, as demais disposições contidas nos itens 5 a 10desta Instrução.
Das pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços e entidades parceiras
12. Nos termos do art. 4º do Decreto nº 285, de 19 de janeiro de 2022, as pessoas físicas e
jurídicas prestadorasde serviços e entidades parceiras deverão realizar a comprovação da
vacinação em primeira, segunda, ou única dose,bem como das doses de reforço subsequentes,
de acordo com a Campanha de Imunização contra a COVID-19 dosseus colaboradores inseridos
no grupo elegível para a vacinação contra a COVID-19 e que prestam serviçosvinculados a
negócios jurídicos celebrados com o Estado.
12.1. Na hipótese de não vacinação, por justa causa, as pessoas físicas e jurídicas de que trata
o item 12, deverãoencaminhar os documentos que atestem as razões impeditivas para o não
recebimento da imunização dos seuscolaboradores.
12.2. Os documentos comprobatórios de que tratam os itens 12 e 12.1, deverão ser
apresentados, no prazo de 15(quinze) dias a contar da publicação desta Instrução no
Departamento de Recursos Humanos ou nas Repartições Públicas a que se encontra vinculado.
13. As pessoas físicas e jurídicas de que trata o item 12, deverão acompanhar e controlar o
cronograma vacinal deseus colaboradores, providenciando a comprovação da vacinação da
segunda dose, bem como das doses de reforçosubsequentes, de acordo com a Campanha de
Imunização contra a COVID-19, na forma do item 12.2, no prazo de 15(quinze) dias, a contar da
data limite para a sua realização, de forma a garantir o cumprimento do calendário vacinal.
14. O monitoramento contínuo das informações vacinais e a adoção, a qualquer tempo, das
medidas administrativascabíveis, quando constatado o descumprimento das etapas do
cronograma vacinal, caberá às Secretarias Municipais a qual o servidor estiver vinculado.
Das Disposições Finais
15. Caberá à Secretaria da Administração, Finanças e Planejameentodecidir sobre os casos
omissos nesta Instrução.
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16. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
Dom Macedo Costa, 19 de janeiro de 2022

Jamille Pereira Santos
Secretário da Administração, Finanças e Planejamento
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