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l\íairiporã, 12 de fevereiro de 2021

nhe-se a(s) Comissão(ões) d
Encami

lustiça, Leg islação e Redação--
Fina nçase Orçam ento-_--------

Públicos--Obras e Serviços
Educação Esportes-_--

Solo e Meio Amb.-, Cultura e

Ocup. Parc. do

Econômico
Planej. Uso

eDesenv al
Saúde e

dMairiPor a

ente

Nobres Pares,

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que Dispõe
sobre a instituição de multa para a prática de fraude à ordem de preferência de

imunização contra a Sars-CoV-2 (covid-19) e outras vacinas, para apreciação e

posterior deliberação.

Atenciosamente,

DORIEDSON SILVA FREITAS

Vereador - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã

Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Turismo

ComtmhaenPhnárb IIDO Eií rsEi.rii;S
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As Suas OS hores,

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
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Nobres Pares,

Considerando que a Covid-19 e a maior pandemia da historia recente da

humanidade, causada pelo (SARS-CoV-2), chegando ao número aproximado de

106.902.907 casos no mundo;

Considerando que o Brasil estabeleceu o Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação Contra a Covid-19, tendo como objetivo geral estabelecer as ações de

estratégias para operacion alização da vacinação, sendo um dos objetivos específicos a

apresentação da população-alvo em grupos prioritários para esta ação;

Considerando que o risco de complicaçÕes pela Covid-19 não é unificada na

população, sendo que a evolução do quadro clinico de risco e agravamento para o obito

está entrelaçado com características sociodemográficas, presenças de comorbidade,

entre outros;

Considerando que a população foi dividida em situação de risco e grupos

prioritários paru a vacinação da seguinte forma: trabalhadores da área da saúde
(incluindo profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre

outros), pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou

mais), indígena aldeado em terras demarcadas, comunidades tradicionais ribeirinhas e

quilombolas, população em situação de rua, morbidades (diabetes mellitus; hipertensão

arterial grave (difícil controle ou com lesão de orgão alvo); doença pulmonar obstrutiva

crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos

transplantados de orgão solido; anemia falciforme; câncer; obesidade grau lll),
trabalhadores da educação, pessoas com deficiência permanente severa, membros das

forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade,

trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga e população

privada de liberdade;

Considerando que o PEI (Plano Estadualde lmunização de São Paulo), de acordo

com o PNl, estabeleceu tabela de vacinação público alvo e datas para 1a e 2a dose e a

cidade de Mairiporã segue o Plano Estadual de lmunização, o que deve ser estritamente

seguido;

Considerando que o assunto em questão é de suma importância, tendo como

objetivo imunizar a população contra o vírus que assola o mundo, garantindo aos

brasileiros direito à vida, à saúde, direitos esses invioláveis assegurados pela

Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988;
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Considerando que a pessoa humana deve ser tratada com dignidade e a
Administração Pública deve atuar conforme seus princípios basilares, quais sejam:
Legalidade, lmpessoalidade, Moraridade, publicidade e Eficiência,

O presente projeto de lei tem como objetivo instituir multa administrativa a toda
pessoa que fraudar a ordem de preferência de imunização à Covid-1g ou outras
campanhas de vacinas no município.

Vislumbra-se que os orgãos da saúde analisam críteriosamente os grupos de
maior risco conforme os planos de imunização e assim sendo, a desobediência aos
moldes impostos viola o direito de prioridade de terceiro que se encaixa no grupo
prioritário, colocando em risco sua saúde e a saúde coletiva.

Já tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal tipificándo a prática como crime.
Entretanto, é sabido que processos legislativos de âmbito nacional são naturalmente
mais morosos.

Dessa forma, ao instituir multa administrativa no município, acabaremos por coibir
tal prátíca moralmente condenávele que coloca em risco a vida de diversas pessoas que
têm prioridade, por pertenceram a grupos mais vulneráveis.

Por todo o exposto, sâo essas as consideraçÕes que justificam a propositura do
presente projeto de lei. Assim sendo, esperamos que os nobres vereadores aprovem o
projeto de lei que ora encaminhamos.

Plenário "27 de Março", 12 de fevereiro de 2021

DOR!EDSON LVA FREITAS

vereador - vice-presidente da câmara Municipal de Mairiporã

Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Turismo
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t2

-t
Câ.maro gVlunictpaf fe Wí-affipora

a a

lEsta[o íe São (Poufo

PROJETO DE LEI NO 7 DE 2021

Dispõe sobre a instituição de multa para a prática

de fraude à ordem de preferência de imunização
contra a Sars-CoV-2 (covid-l9) e outras vacinas.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ APROVA:

Art. 10 Fica instituída multa administrativa de quinhentas UFM-M para os

munícipes que cometerem fraude à ordem de preferência de imunização contra a Covid-

19 e outras campanhas vacinais no município de Mairiporã'

Art. 20 Aplica-se em dobro a multa prevista no art. 1o desta lei, ao infrator que for

funcionário público ou agente público e se beneficiar do cargo para tal prática.

Parágrafo único. ldêntica punição à prevista no caput do art. 1o será aplicada ao

funcionário público ou agente público que permitir ou ser conivente com a prática da

infração.

Art. 30 Os recursos financeiros arrecadados em razáo das multas por infração a

esta lei poderão ser destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aplicadas
preferencialmente em campanhas de imunização e conscientização da população.

Art. 40 O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei para assegurar a sua

execuçáo, definindo na oportunidade o orgão responsável e as regras a serem

observadas na fiscalização.

Art. 50 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

verbas próprias, consignadas no orçamento, suplementadaS, se necesSário.

AÉ. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 12

DORIEDSON A SILVA FREITAS

Vereador - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã

Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Turismo
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Assunto

Para:

Data

Locamail :: copia projetos no 5, 6, 7,8e 9121

copia projetos rro 5, 6, 7, ae 912L.
< protocolo@ mairipora. sp.leg. br>

<ricardobarbosa@mairipora.sp.leg.br>, doriedson antonio da

silva freitas < dori @ ma i ripora,sp. leg, br>, marci n hodaserra
< ma rci nhodaserra @mai ripora. sp. le9. br>, N ilber Rosem berg
<nilber@mairipora.sp.leg,br>, Eliomar da Silva Oliveira
<eliomarvereador@mairipora.sp. leg. br>, Fernando Rachas

Ribeiro <d r. nando@ mairipora.sp. leg. br>, Gilberto Tadeu de
Freitas < senseig ilberto@mairipora.sp. leg. br>, Jose Correia da

Silva Neto <netobarzil@mairipora.sp,leg.br>, Nil

<vereadornil@mairipora.sp.leg.br>, Leila Aparecida Ravazio
< leilaravazio@mairipora.sp. le9. br> 3 mais.'.

17/02/2021,09:32
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Parecer ao Projeto de Lei n" 712021, dispõe sobre a instituição de multa paru aprâtica
de fraude à ordem de preferência de imunização contra a Sars-CoV-2 (covid 19) e
outras vacinas.

I _ RELATORIO

O Executivo Municipal propõe a matéria em tela
instituindo multa para a prática de fraude à ordem de preferência de imunização contra a

Sars-CoV-2 (covid l9) e outras vacinas.

II- VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e

constitucional, podendo o Poder Executivo propor a presente matéria.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer
óbice às normas legais, que disciplinam o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico
a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

É o meu pÍrecer.

Plenário "27 de março", 19 de fevereiro de 2021.

ELIOMAR DA OLIVEIRA

/f,so
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 19 de
fevereiro de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela
aprovação do Projeto de Lei n' 712021. Quanto ao mérito cabe aos Seúores
Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, enceÍrou-se a presente
Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres piles. Estiveram presentes os Senhores
Vereadores: Eliomar da Silva Oliveira, Dr. Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo de

Oliveira Dantas.

Plenário "27 de março", 19 de fevereiro de202l

Dantas

Eliomar
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Rachas Ribeiro
Secretário
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cÂMARA MuNlclPAL DE MAIRIPoRÃ

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
2310212027 19:58:45

Votos:
S:12 1N:0 lA:0

Fim:
231021202L 19:59:11

Resultado:
APROVADO

PROJETO DE LEI Ne 7t2O2L - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS
projeto de lei

Parlamentar Partido Voto

Dr Nando Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

ValdeciAmérica Republicano (REPUBLICAN) Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Sargento Rubão Partido Liberal (PL) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

sense" 2410212021 L0:14:44 77 120

Votaçôes da Sessáo
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Mairiporã, 24 de fevereiro de2021

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 4a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N" 7t2021, que Dispõe sobre a instituição de multa para a pratica de fraude à
ordem de preferência de imunização contra a Sars-CoV-2 (covid-l9) e outras vacinas.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
pruzo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

tu IAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipal de lVlairiporã
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Dispõe sobre a instituição de multa para a prática
de fraude à ordem de preferência de imunização
contra a Sars-CoV-2 (covid-l9) e outras vacinas.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

e cÂmaRA MUNrcrpAL DE MAtRtponÃ ApRovou:

Art. 10 Fica instituida multa administrativa de quinhentas UFM-M para os
munícipes que cometerem fraude à ordem de preferência de imunização contra a Covid-
19 e outras campanhas vacinais no município de Mairiporã.

Art. 20 Aplica-se em dobro a multa prevista no art. 1o desta lei, ao infrator que for
funcionário público ou agente público e se beneficiar do cargo para tal prática.

Parágrafo único. ldêntica punição à prevista no caput do art. 1o será aplicada ao
funcionário público ou agente público que permitir ou ser conivente com a prática da
infração.

Art. 30 Os recursos financeiros arrecadados em razâo das multas por infração a
esta lei poderão ser destinados ao Fundo tt/unicipal de Saúde, aplicadas
preferencialmente em campanhas de imunização e conscientização da população.

Art. 40 O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei para assegurar a sua
execução, definindo na oportunidade o orgão responsável e as regras a serem
observadas na fiscalizaçâo.

Art. 50 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
verbas proprias, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 24 de fevereiro de 2Q21.

MESA DIRETIVA

M BARBOSA
Presidente

DIO DE OLIVEIRA NILBER

RI

MARCIO A
no 2o Sec

IA DE SOUZA

Estafo fe São Qaufo

AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO 7 DE 202í
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Oficio n'00212021

Seúor Presidente,

n'43212021

A Sua Excelência

Presidente da Câmara
Mairiporã - SP.

ssl/SATM

PREFEITTJRA DE MAIRIPORÃ
Estado de São Paulo

Mairiporã, de 2021.
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Í'ancelandia Rodrigues Lucindr
ágente Leoislativo Op. Fem.
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