DECRETO MUNICIPAL Nº 4.963, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.
Altera o Decreto Municipal nº 4.961, de 26 de
janeiro de 2022, na forma que indica e dá outras
providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da
Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 101, da Lei Orgânica do
Município de Lauro de Freitas e,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o 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 classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia
11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que as medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública, evitam a disseminação da doença;
CONSIDERANDO o monitoramento dos indicadores - número de óbitos, taxa
de ocupação de leitos de UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente nos boletins
epidemiológicos;
CONSIDERANDO, as diretrizes e medidas adotadas pelo Governo do Estado da
Bahia, em face do crescimento do número de contaminados por Covid 19 e H3N2.
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o Decreto Municipal nº. 4.961, de 26 de janeiro de 2022,
que passa a vigorar nos seguintes termos:
Art. 2º. Fica prorrogado em todos os seus efeitos, até o dia 09 de fevereiro de
2022, o Decreto Municipal nº 4.897, de 28 de setembro de 2021, que “Prorroga em todos os
seus efeitos o Decreto Municipal nº 4.886, de 14 de setembro de 2021, estabelece protocolos
setoriais para eventos esportivos, culturais e artísticos, na forma e modificações que indica e,
dá outras providências.”, bem como suas alterações formuladas pelos Decretos Municipais nº
4.929 de 16 de novembro de 2021, 4.939, de 30 de novembro de 2021 e 4.942 de 03 de

dezembro de 2021 e 4.946, de 15 de dezembro de 2021, 4.954, de 30 de dezembro de 2021 e
4.956 de 10 de janeiro de 2022:
Art. 3º Permanecem cancelados todos os eventos públicos, ou apoiados pelo
poder Público municipal, com realização prevista para o período de vigência do presente
decreto, além dos mencionados abaixo, mantendo-se, por hora, a possiblidade de realização de
eventos privados, desde que atendidas todas as medidas de prevenção exigidas pela legislação
Municipal e Estadual vigentes, excetuando-se da regra disposta no presente artigo, as atividades
públicas tais como Conferências inerentes a Políticas Públicas, Feiras de Economia Solidária,
atividades desportivas, desde que já agendadas anteriormente à publicação do decreto nº. 4.939,
de 30 de novembro de 2021.
Art. 4º Para os fins deste Decreto, a vacinação deverá ser comprovada, mediante
apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do Certificado COVID,
obtido através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde, que contenha a
confirmação de:
I - duas doses da vacina ou dose única, para o público geral, ainda não alcançados
pela estratégia de reforço da vacinação;
II - doses de reforço da vacinação, para o público já alcançado por esta etapa da
Campanha de Imunização contra a COVID-19.
Art. 5º O regramento, estabelecido no artigo anterior também se aplicam às
seguintes situações:
I – colaboradores (as) e clientela, maiores de 18 anos, de bares e restaurantes,
localizados no município;
II - servidores (as), cidadãos e cidadãs, maiores de 18 anos, para terem liberados
o seu acesso às repartições públicas, nos termos já delineados nos Decretos Municipais nº 4.929,
de 16 de novembro de 2021 e 4.930, de 17 de novembro de 2021.
III - profissionais da educação, demais colaboradores (as) das instituições de
ensino público, alunos (as) desta rede, maiores de 18 anos, para ter acesso às dependências das
escolas, inclusive nos dias de aula;
IV – Colaboradores e frequentadores/alunos (as) maiores de 18 anos, de
academias, escolas de balé, e outras atividades profissionalizantes, parques públicos e privados,
bem como espaços para realização de atividades físicas.
Parágrafo único - É de responsabilidade da gestão dos espaços de que trata o
presente artigo, a garantia de cumprimento do regramento aqui disposto, recaindo sobre os
mesmos as penalidades por seu eventual descumprimento, conforme preconizadas no Decreto

Municipal nº 4.624, de 15 de maio de 2020 e ratificadas no Art. º 5º e seguintes do presente
Decreto.
Art. 6º O descumprimento de medidas inerentes ao enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), previstas na legislação
municipal, constitui infração sanitária tipificada no inciso II do art. 229 da Lei Municipal n.º
945 de 10 de agosto de 2000 e será considerada infração leve, nos termos do inciso I do art. 226
da citada lei, ensejando ao infrator o pagamento de multa no valor de R$ 748,60, sem prejuízo
das sanções previstas na legislação cível e penal vigentes.
§1º As pessoas físicas ou jurídicas que forem autuadas, no período de 26 de janeiro
a 09 de fevereiro de 2022, bem como no período de eventual prorrogação do presente Decreto,
serão advertidas a se abster de praticarem o ato irregular, nos termos do inciso II do art. 229 da
Lei Municipal n.º 945 de 10 de agosto de 2000, devendo ser lavrado o devido auto de infração
com aplicação da multa de que trata o caput, após o referido período.
§2º Na hipótese de a pessoa física ou jurídica ser considerada reincidente, a multa
poderá variar de R$ 748,60 a R$ 5.122,00, nos termos do inciso I do art. 226 da Lei Municipal
n.º 945 de 10 de agosto de 2000.
§3º As Receitas geradas pela aplicação da presente Decreto deverão ser
incorporadas e geridas pelo Fundo Municipal de Saúde, devendo ser divulgadas no Portal de
Transparência do Município e aplicadas na adoção das medidas inerentes ao enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da Pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Art. 7º. Fica delegada à Força Tarefa de Fiscalização, das medidas inerentes ao
enfrentamento do Covid-19, de que trata o art. 2º do Decreto n.º 4.609, de 07 de abril de 2020
a competência para efetuar as fiscalizações e lavrar a auto de infração pela infringência da
Legislação municipal.
Parágrafo único - O auto de infração será lavrado na sede da repartição
competente ou no local em que for verificada a infração, e será subscrito por, no mínimo, uma
autoridade sanitária, devendo conter:
I - Nome do infrator, endereço, bem como os demais elementos necessários à
sua qualificação e identificação e identificação civil;
II - Local, data e hora da lavratura onde a infração for verificada;

III - Descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar
transgredido;
IV - Penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que a
autoriza a sua imposição;
V - Ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo
administrativo;
VI - Assinatura do autuado ou na sua ausência ou recusa, de duas testemunhas, e
do ausente;
VII - Prazo para defesa interposição de recurso, quando cabível;
Art. 8º. O infrator poderá apresentar defesa ou impugnação do auto de infração
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, no prazo de 15 (dias) contados
da sua atuação, endereçado ao Superintendente da Vigilância Sanitária Municipal a quem
caberá proferir a decisão.
Art. 9º. Poderá o infrator recorrer, das penalidades imputadas, ao Secretário (a)
Municipal da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua ciência ou publicação.
Art. 10. Em autos de infração complexos que envolva grande indagação jurídica,
as autoridades sanitárias dispostas nos artigos 3º e 4º poderão buscar a assessoria jurídica da
Procuradoria Geral do Município.
Art. 11. Para execução das disposições contidas nestes Decreto, aplica-se, no que
couber, as disposições gerais da Lei Municipal n.º 945 de 10 de agosto de 2000.
Art. 12. Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que servidores
concursados, Efetivos, Comissionados, Temporários, REDA e em demais regimes de prestação
de serviço à Administração pública municipal, apresentem à Secretaria de Administração a
comprovação de vacinação, nos termos determinados no Art. 3º do presente Decreto.
Parágrafo único – A recusa de entrega do comprovante ou a não comprovação
da vacinação pelo (a) servidor, ensejará as sanções inerentes ao preconizado no Decreto
retromencionado, em consonância com o Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos e o Código
de Saúde municipais.
Art. 13. Fica suspenso o atendimento presencial, de público externo, nas
repartições públicas Municipais, excetuadas as que estão definidas como de prestação de

serviços ininterruptos, urgência e emergência, pelo prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar da
publicação deste Decreto.
Parágrafo único - As Secretarias Municipais, deverão regulamentar, no máximo
em dois dias úteis, o seu funcionamento de modo a viabilizar o presente dispositivo, garantindo
ao público usuário mecanismos de contato com o conjunto de servidores (as) das mesmas,
visando a continuidade da prestação do serviço público.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 26 de janeiro de 2022.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Lauro de Freitas, 27 de janeiro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Edson Vieira Correia
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais.

