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DECRETO MUNICIPAL Nº 005, DE 25 DE JANEIRO DE 2022 
 

Dispõe sobre o dever de vacinação contra o Covid 
19 por parte dos Servidores Públicos Efetivos, 
Comissionados, Contratados e Terceirizados 
vinculados ao Município de Itapicuru-Bahia. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, concedidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislação vigente, e,  

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, 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 art. 196 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de importância 
internacional pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência de 
infecção humana pelo Novo Coronavírus - COVID-19; 

CONSIDERANDO a Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 em seu art. 3º, III, “d” 
dispõe que as autoridades, no âmbito de suas competências, poderão determinar a realização 
compulsória da vacinação e outras medidas profiláticas, objetivando o enfrentamento da 
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência de infecção humana 
pelo Novo Coronavírus - COVID-19; 

CONSIDERANDO que a vacinação compulsória é direito á saúde coletivo, impondo ao 
Poder Público a proteção do ambiente de trabalho, da vida, e da saúde das pessoas, 
independente de suas liberdades individuais; 

CONSIDERANDO que os Servidores Públicos Efetivos, Comissionados, Contratados e 
Terceirizados vinculados ao Município de Itapicuru-Bahia devem dignificar a função pública; 

] 
 
 
 

 
 
 
 

D E C R E T A: 
 
 
 

 

Art. 1º. Os Servidores Públicos Efetivos, Comissionados, Contratados e Terceirizados 
vinculados ao Município de Itapicuru-Bahia inseridos no grupo elegível para imunização contra a 
COVID-19, nos termos definidos pela Secretária de Saúde – SESAB, ou pela Comissão 
Intergestores Bipartite, ou pela Secretária Municipal de Saúde deverão submeter-se à vacinação. 

Art. 2º. A recusa, sem justa causa, em submeter-se à vacinação contra a COVID-19 é 
passível de apuração de responsabilidade por violação dos deveres contidos no art. 133, XIX, do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itapicuru - Bahia. 

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Saúde identificar os servidores que, sem justa 
causa, não se vacinaram, devendo esses ser notificados para imediatamente procederem a 
devida imunização, sob pena de aplicação de medidas legais e regulamentares pertinentes, 
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sobretudo o afastamento cautelar de suas funções, objetivando a proteção do ambiente de 
trabalho, bem como a saúde dos demais servidores, e dos munícipes em contato com aquele 
servidor que sem justo motivo não se vacinou. 

Art. 4º. Caso o servidor seja devidamente notificado, e mesmo sem apresentar justa 
causa, não se vacinar, esse deverá ser afastado de suas funções, razão pela qual, a partir desse 
momento, e enquanto se perdurar tal situação, não receberá sua remuneração. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revoga todas as 
disposições em contrário.  

Art. 6º. Publique-se e cumpra-se. 

 
Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 25 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO 
Prefeito 

 
 
 
 

VINÍCIUS ANDRADE DANTAS FONTES 
Procurador Geral do Município 
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