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PROJETO LEI Nº 00312021. DE 05 DE FEVEREIRODE 2021.

"Institui multa para a prática de fraudes à
ordem de preferência de imunização contra o
Coronavírus e outras vacinas de nível
pandemia."

O VERE~_DO~ ADÍLSON SEBASTIÃO RODRIG_UESAPRESENTA À C~MARA
MUNICIPj\L bs TAPIRATIBA, ESTADO DE SAO PAULO, PARA ANALISE E
VOTAÇÃO,O SEGUINTEPROJETO DE LEI:
Art. 1º - Fica instituída multa administrativa de 100 (cem) UFESPs - Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo para o munícipe que cometer fraude à ordem de
preferência de imunização contra o Coronavírus e outras campanhas de vacinação
de nível pandemia no município de Tapiratiba - SP.
Art. 2º - Aplica-se em dobro a multa prevista no artigo anterior (200 UFESP Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), ao infrator que for servidor público ou
agente público e se beneficiar do cargo para tal prática.
Parágrafo Único - A mesma punição prevista no Caput se aplicará ao servidor
público ou agente público que permitir ou ser conivente com a infração.
Art. 3º - Os recursos financeiros arrecadados em razão das multas aplicadas por
infração a esta Lei, serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aplicados
preferencialmente em campanhas de imunização e conscientização da população.
Art. 4º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta Lei, para assegurar a sua
execução, definindo na oportunidade o órgão responsável e as regras a serem
observadas na fiscalização.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por verbas
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

o presente projeto de Lei tem o objetivo de instituir multa administrativa a todos
munícipes que fraudar a ordem de preferência decretada pelas instituições reguladoras
das campanhas de vacinação realizadas em nosso município.
Infelizmente está ocorrendo diversas ocorrências de fraude na vacinação,
inclusive já com o acompanhamento do Tribunal de Contas, onde já solicitaram a 106
municípios do Estado de São Paulo que publiquem as informações sobre a identificação
dos vacinados, por questões de transparência pública.
Ao instruir a ordem de preferência da vacina, os órgãos públicos de saúde
analisam criteriosamente os grupos de maior vulnerabilidade e ao quebrar esta sequência,
o infrator prejudica outro munícipe, colocando-os em risco de saúde.
No Congresso Nacional j á está tramitando projetos de Lei apresentados na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal tipificando a prática como crime, entretanto é sabido
que processos legislativos de âmbito nacional são naturalmente mais morosos, o que
justifica a instituição desta Lei com a aplicação de multa administrativa em nosso
município que acaba por coibir tal prática moralmente condenável e que coloca em risco
a vida de diversas pessoas que estão nos grupos prioritários e vulneráveis.
Por fim, é importante destacar que os recursos arrecadados em decorrência da
infração serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde.
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