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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazlnho, 25 de fevereiro de 2021Of. n° 037/21 - GPC

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Luis Fernando Costa,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores C%AcLMUN,c'p^

'c1:Ob
fl 1 HM. ftZ!Encaminha Projeto de Lei n° 016/21

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 
016/21, desta data, que “Autoriza o Poder Executivo a realizar a compra de vacinas com 
eficácia comprovada contra o novo Coronavírus (COVID - 19) aprovadas pela ANVISA e 
não fornecidas pelo Programa Nacional de Imunizações e dá outras providências”, para 
apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

A presente preposição se justifica em razão da politização federal que se 
criou entorno da vacina, visando garantir que todos os munícipes de Carazinho tenham 
acesso à imunização contra a Covid-19, viabilizando para tanto o recebimento das doses 
de vacinas, aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Considerando as prerrogativas da Medida Provisória n° 1.026, de 6 de 
janeiro de 2021, que Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de 
vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação 
social e publicitária e treinamentos destinados a vacinação contra a Covid-19 e sobre o 
Plano Nacional de operacionalização contra a Covid-19.

Desta forma, faz se necessária a urgente aprovação do Projeto de Lei 
encaminhado a fim de garantir a cobertura e imunização de toda a população.

Atenciosamente,

Prefeito
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PROJETO DE LEI N° 016 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo a realizar a 
compra de vacinas com eficácia 
comprovada contra o novo Coronavírus 
(COVID - 19) aprovadas pela ANVISA e 
não fornecidas pelo Programa Nacional 
de Imunizações e dá outras providências.

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a compra de vacinas 
com eficácia comprovada contra o novo coronavírus (COVID-19), aprovadas pela ANVISA 
e não fornecidas pelo Programa Nacional de Imunizações, a fim de garantir a cobertura 
total de toda a população do município, respeitando os grupos prioritários estabelecidos 
pelo Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19.

§ Io A realização da compra mencionada no caput deste artigo, será em 
caráter emergencial, usando as prerrogativas da Medida Provisória n. 1026, de 6 de 

janeiro de 2021.

§ 2o O Poder Executivo fica também autorizado a instituir ou participar de 
consórcios com estados e/ou municípios da federação, a fim de compartilhar recursos 
para a aquisição de vacinas contra a Covid-19.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 25 de fevereiro de 2021.

m
Milton iSchmitz 

Prefeito
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