
CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU- MA
CNPJ: 11.045.689/0001-97

PROJET0 DE LEI N° 018/2019

Institui  o  Programa  de  Vacinapao  Domiciliar  de  ldosos  e
Pessoas   com   deficiencia   ou   mobilidade   reduzida,   que
comprovadamente estej am impossibilitados de se deslocarem
aos locais de vacinagao e di outras providencias.

A Prefeita Municipal de Cururupu-MA, faz saber a Camara Municipal,
aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1° Fica Instituido, no ambito do Municipio de Cururupu, o "Programa de
Vacinagao Domiciliar de Idosos e Pessoas com deficiencia ou mobilidade reduzida".

Art. 2°  0 programa de  Vacinapao Domiciliar instrfuido no Art.  1° desta Lei,
sera  solicitado  por  si  mesmo,  pelos  seus  familiares  ou pelo  agente  de  satide  de  sua drea,  a
aplicagao das vacinas, nesta Lei especificadas, no pr6prio domicilio.

Paragrafo Unico - 0 direito a que se refere o capa!J deste artigo aplica-se aos
idosos  com 60  (sessenta) anos  ou mats, pessoas  com deficiencia ou mobilidade reduzida, que
comprovadamente estejam impossibilitados de se deslocarem ate os locals de vacinapao.

Art.  3°  As  vacinas  a  serem  aplicadas  dentro  do  Programa  de  Vacinagao
Domiciliar, ser5o:

I -vacina contra gripe;
11 - vacina contra pneumonia;
Ill -vacina contra difteria e tetano;
IV - vacina tomadas obrigatdrias eventualmente, por forga de Lei; e
V - doses de reforeos, inclusive de outros tipos de vacina, quando for o caso

Art.  4°  0  Programa  de  Vacinagao  Domiciliar  que  trata  a presente  Lei  sera
desenvolvido per meio da atuapao da Secretaria Municipal de Satde, a quem competrfe fomecer
as vacinas e os profissionais para sua aplicapao.

§   1°  As   solicitap6es  de  vacinapao  a  domjcjljo   serao  feitas  na  Secretaria
Municipal de Satde, onde tefa urn c`adastro com o none de todos os cidadaos com mais de 60
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(sessenta)  anos,  pessoas  com  defici6ncia  ou mobilidade  reduzida,  seu domicilio,  telefone  e  o
none da pessoa que solicitou o atendimento, quando for o caso.

§ 2° A Secretaria Municipal de Sadde dispoulbilizat para a vacinagfro de que
trata  esta  Lei,  no  minimo,  uma  equipe  de  apoio  e  urn  veiculo  para  a  plena  consecngao  dos
objetivos nela visados, todos devidamente habilitados.

Art.  5° 0 Programa Iustituido nesta Lei, podera ocorrer durante todo o ano,
mas  sua realizagao  sera executada prioritariamente no periodo  de  campanha  de vacinapao  de
idosos fixado pelo Poder Ptiblico.

Art. 6° Esta Lei sera regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber, no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sun publicapao.

Mando, portanto, a todos quarto o conhecimento e execngfro da presente Lei
pertencerem,  que  a  cumpram  e  a fapam  cumprir,  fao  inteiramente  como  nela  se  cont6m.  A
Secretaria Municipal de Govemo a fapa iniprimir, publicar e correr.

Plenirio "Italino Pires Rodrigues", da Casa Legislativa "Cesar Ronaldo Santos
Machado", em 30 de setembro de 2019.

4ifeofaes
Vereador
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