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Projeto de Lei 110002/202  1 

EMENTA: AUTORIZA 0 PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A 
ADQUIRIR VACINAS CONTRA A 
COVID-19. 

SENIIORES VEREADORES 

Artigo 1°- Havendo oferta insuflciente on a destempo de vacinas contra 
a COVID-19 pela UniAo, flea o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir 
this imunizantes, desde que aprovados pela Agéncia Nacional de Vigilãncia 
Sanitária - ANVISA. 

§ 1° No caso de a ANVTSA descumprir o prazo legal de aprovaçAo, o 
Poder Executivo Municipal poderá adquirir imunizantes já aprovades por agéncias 
reguladoras thtemacionais, nos termos do regilamento. 

§ 2° Para as aquisiçOes referidas no caput deste artigc, flea o Poder 
Executivo autorizado a abrir, mediante decreto, credito adicional especial. 

Artigo 20  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubiicação. 

Jardinópolis, 05 de marco de 2021 

- 010 

Caio Eduardo 

Cdmara MthjjçJpa? de Jardinópolis 
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JUSTIFICATIVA 

Diante do contexto da pandernia mundial de Covid-19, 

Lei objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de JardinOpolis a reali 

vacinas para o enfrentamento contra o Sars-Cov-2 (Coronavlrus). 

como foco ampliar e garantir a vacinaçao mais rãpida para todos os j 

sobretudo aqueles pertencentes aos grupos de risco. 

Projeto de 

a compra de 

medida tern 

0 presente projeto está em consonáncia com a decisào proferida na data 

de 24/02/2021 pelo Supremo Tribunal Federal que referendou liininar expedida pelo 

Ministro Ricardo Lewandowski, autorizando Estados e Municipios Aa importação e 

distribuicäo das vacinas. 

0 Brasil passa hoje pela maior crise sanitária de sua histOria recente, 

em urn contexto em que milhares de brasileiros e brasileiras perderam suas vidas ern 

decorrëncia da incapacidade do Govemo Federal em garantir i o acesso aos 

imunizantes ãpopulação. Ao longo das ültimas semanas, opals vem átingindo novos 

recordes de moPes diárias causadas pelo coronavirus. No dia 4 de marco, o Brasil 

registrou 1.786 óbitos em 24 horas. Desde o inicio da pandemia, 261.188 pessoas já 

perderam a vida no pals. 

A vacinaçAo, todavia, caniiuha no sentido contrário. Aô mesmo tempo 

em que o Brasil é o segundo pals com o major nUrnero de mortes por Covid-19 no 

mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, é tambem urn dos paises que menos 

vacinou sua populaçao proporcionalmente. Menos de 4% dos brasileiros recebeu a 

primeira dose da vacina ate agora. Em Israel, por exemplo, mais da metade da 

populaçAo já tomou a prirneira dose da vacina. 0 Chile, pals que mais vacinou na 

America Latina, já tern 18% da populaçào vacinada. 

Nesse sentido, é importante destacar que a postura dos govemantes em 

relaçAo a vacina tern impacto sobre a velocidade e eficiência da iinunizaçao. Nos 
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momentos cruciais de parcerias corn laboratOrios e elaboração 

vacinaçAo em larga escala, o governo federal brasileiro am 

reconhecimento da gravidade do virus e a necessidade de compn 

consequëncias desta postura estAo sendo traduzidas na perda de vida 

é imprescindivel que o Poder Municipal assuma a responsabilidad 

vidas de seus municipes. 

A vacinação em larga escala contra o coronavirus tern 

de pianos de 

a resistia ao 

as doses. As 

Dessa forma, 

de zelar pelas 

principal 

objetivo garantir a vida da populaçAo. Trata-se, portanto, de uma medida necessária 

a garantia do direito humano que serve de espinha dorsal de toda asociedade e do 

ordenamento juridico brasilero: o direito a vida. Além disso, a ConstituiçAo Federal 

tainbém garante a saUde como direito fundamental dos brasileiros, de forma que sua 

nAo observação configura violaçAo de direitos humanos. 

Por isso, a Câmara Municipal nào pode eximir-se de cumprir 0 seu 

dever de auxiliar o Poder Executivo Municipal no enfrentamento a pandernia em 

nossa cidade. Cumpre mencionar que projetos de mesmo teorjá foram apresentados 

em outros municIpios. Eo caso de RibeirAo Preto, onde o projeto de Lei apresentado 

pela vereadora Duda Hidalgo (PT) foi aprovado por unanimidadé; de Franca, em 

que o projeto protocolado pelo vereador Daniel Bassi (P5DB) está tramitando na 

Comissão de LegislaçAo, Justiça e RedaçAo, em caráter de urgéncia; e de São Paulo, 

onde a Cãmara Municipal aprovou o projeto por unanimidade e ja é lei. 

Finalmente, vale destacar que mais de 100 (cem) municipios já 

demonstraram interesse na participação do consórcio para a aquisicAo de doses do 

imunizante, inclusive o municipio de JardinOpolis. Sendo assim, o municipio não 

pode se somar a este quadro de violação do direito a vida. E neccssária sua 

participação ativa e ágil na compra de mais doses da vacina, a fim de garantir a sua 

população o direito rnais básico que existe: o de viver. 
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Portanto, conclamo aos nobres vereadores a aprova 

projeto a fim de resguardar Mo so a saMe, a economia, a educação 

principalmente, a vida. 

JardinOpolis, 05 de marco de 2021 
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