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ESTAD0   DO   CEARA
PREFEITURA  MUNICIPAII  DE  QUIRERZ"OBIM

GABINETE    DO    PREFEITO

PRO|ET0 DE LEI NQ 002/2022, DE 13 DE TANEIR0 DE 2022.

Institui    o    passaporte    sanitirio    no    Municipio    de

Quixeramobim e di outras providencias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM, no uso das atribui€6es que lhe sao conferidas
por lei Organica do Municipio, submete a essa Colenda CAMARA MUNICIPAL, para aprecia€ao,
delibera€ao e posterior aprova€ao o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1Q. Fica instituido o passaporte sanitario no Municipio de Quixeramobim.

Art.  2Q.  0  ingresso  de  pessoas  em  eventos  de  qualquer  natureza  e  porte,  restaurantes,  bares  e
academias, bern como a realiza€ao por h6spedes de ``check in" em hoteis e pousadas condiciona-se a
apresenta€ao de passaporte sanitario, nos termos desta Lei.

Art. 3Q. Sera exigido o passaporte sanitario para ingresso de usuarios, servidores e colaboradores em
6rgaos e entidades do setor ptiblico municipal.

Art.  4Q.  0  acesso  a  servi€os  de  ensino,  satide  e  assisfencia  social  sera  regido  segundo  protocolo
especifico a ser editado pela Secretaria da Satide do Municipio.

Art. 5Q. Constitui passaporte sanitario o comprovante, dicttal ou em meio fisico, que ateste que seu

portador se encontra em  dias  com  o  esquema vacinal  contra a Covid-19,  para  a sua  faixa etdria,
inclusive no concemente a exigencia da aplica€ao da dose de refor€o do imunizante, por seu ptiblico
elegivel,    segundo    informa€ao    divulgada    pela    autoridade    sanitaria    aos    estabelecimentos
especificando de quem ja se pode cobrar a terceira dose ou dose de refor€o.

Art.  6Q.  Para  fins  desta  Lei,  constituira  o  passaporte  sanitario  tanto  o  comprovante  fisico  de
vacina€ao quanto o comprovante de vacina€ao digital.

Art. 7Q. Os estabelecimentos cujo acesso condiciona-se a apresenta€ao de passaporte sanitario estao
dispensadosdeobservarodistanaamentosocialeasresthc6esdehorariodefundonamentogL

Rua Dr. Alvaro Fernandes, 36/42 -Centro -CEP 63.800-000 -Quixeramobim-CE

CNpj 07.744.303/0001-68 -CGF 06.920.168-4
www.quixeramobim.ce.gov.br



1
c`*

ESTAD0   DO   CEARA
PREFEITURA  MUNlclpAL  DE  QulxERzroBIM

GABINETE    DO   PREFEITO

Art. 8Q. A exigibilidade do passaporte sanitario nao dispensa o cumprimento pelos estabeledmentos
das outras medidas exigidas em protocolo sanitario, notadamente o uso obrigat6rio de mascaras.

Art. 9Q. Os estabelecimentos obrigados a cobrar o passaporte sanitario deverao estender a exigencia
a seus trabalhadores e colaboradores.

Art. 10. Os estabelecimentos, na checagem do passaporte sanitario, deverao confirmar a identidade
do seu portador, exigindo-1he, para tanto, a apresenta€ao de dooumento de identifica€ao com foto.

Art.  11.  Sera  exigido  o  passaporte  de  vacina€ao  dos  alunos  de  toda  rede  ptiblica  municipal  de
ensino, que devera ser apresentado no ato da matricula, ou quando do ingresso na institui€ao de
ensino, de acordo com o calendario de vacina€ao.

Art. 12. 0 passaporte sanitario nao sera exigido como condi€ao de acesso aos estabelecimentos, para
aqueles cuja faixa etaria ainda nao esteja contemplada pelo esquema vacinal do Muhicipio.

Art.  13.  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publica€ao,  ficam  revogadas  as  disposi€6es  em

contrario.

Pa€o da Prefeitura Municipal de Quixeramobi de 2022.

CIRILO ANT6NIO PIMENTA LIMA
Prefeito Municipal
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