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Projeto de Lei Ordinária nº _______ /2021.
Autor: Vereador Fernando Milanez Neto
EMENTA:
DISPÕE
SOBRE
A
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
DO CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A
COVID-19 NOS LOCAIS DE USO COLETIVO
NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA APROVA:
Art. 1º Ficam condicionados, a partir da vigência desta Lei até a decretação do fim da
Pandemia, à prévia comprovação de vacinação contra a COVID-19, como medida de
interesse sanitário de caráter excepcional, o acesso e a permanência no interior de
estabelecimentos e locais de uso coletivo no Município de João Pessoa.
§1º A vacinação a ser comprovada corresponderá a 1ª dose, a 2ª dose ou a dose única, em
razão do cronograma instituído pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em relação à idade
da pessoa.
§2º As condições previstas no caput se aplicam aos seguintes estabelecimentos e locais de
uso coletivo:
I - academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e
clubes sociais;
II - vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;
III - cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de
patinação;
IV - atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;
V - locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de
diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in;
VI - conferências, convenções, feiras comerciais, shopping center;
Art. 2º Caberá aos estabelecimentos nominados no §2º, do art. 1º, da presente Lei, a adoção
das providências necessárias:
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I - ao controle de entrada de cada indivíduo nas suas dependências, mediante apresentação
de comprovante vacinal juntamente com documento de identidade com foto;
II - à manutenção dos acessos às suas dependências livre de tumultos e aglomerações; e,
III - ao cumprimento das medidas de proteção à vida aplicáveis ao tipo de estabelecimento
e ao nível de alerta previsto para o território de sua localização.
Art. 3º Serão considerados válidos para os fins comprobatórios de vacinação contra a
COVID-19, as anotações constantes dos seguintes documentos oficiais:
I - certificado de vacinas digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde Conecte SUS;
II - comprovante/caderneta/cartão de vacinação em impresso em papel timbrado, emitido
no momento da vacinação pela Secretária Municipal de Saúde de João Pessoa, Institutos de
pesquisa clínica, ou outras instituições governamentais nacionais ou estrangeiras.
Art. 4º A produção, utilização ou comercialização de documentação comprobatória
falsificada de vacinação contra a COVID-19, bem como a adulteração do documento
verdadeiro, seu uso ou comercialização, sujeitarão o infrator à responsabilização
administrativa, sem prejuízo das sanções nas esferas civil e penal, na forma da lei.
Art. 5º Caberá a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Agência Municipal de Vigilância
sanitária e demais autoridades sanitárias competentes, a fiscalização quanto ao cumprimento
do disposto nesta Lei.
Art. 6º A inobservância às disposições previstas nesta Lei ensejará, na sanção de crime contra
a saúde pública preconizada no art. 268 do Código Penal.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa - PB, em 23 de Setembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA
Desde o início da pandemia mundial ocasionada pelo Coronavírus SARSCoV-2, foram a óbito mais de 2,6 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, os
números são alarmantes. Chegamos a marca de mais de 2 mil mortos por dia e o número
total ultrapassa a marca de 272 mil mortes, o que corresponde a mais de 10% dos óbitos em
todo o mundo. É difícil prever, inclusive, quando o país terá 150 milhões de doses para
vacinar os mais vulneráveis.
É preciso, mais do que nunca, encarar que a vacina é o meio mais eficaz de
combater a propagação do vírus e a mortalidade por ele causada. Embora as vacinas não
impeçam que a pessoa vacinada seja infectada pelo Coronavírus, elas diminuem a chance de
infecção e, principalmente, a gravidade da doença. Quanto maior a quantidade de pessoas
vacinadas, maior será a diminuição da circulação do vírus, o que resultará em ação protetora
das pessoas não vacinadas - fenômeno que se denomina de imunidade de grupo ou coletiva.
Daí a importância de se vacinar grande parte da população, o mais rápido possível.
No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que pelo menos
9% da população não quer se vacinar contra a Covid-19. A desinformação e o preconceito
com as vacinas têm levado, cada vez mais, pessoas a repassarem notícias falsas e a proibirem
que outras a utilizem, como tem acontecido até mesmo em instituições religiosas. Portanto,
o principal objetivo deste projeto de lei é proteger a coletividade, tornando obrigatória a
apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 na obtenção de serviços que
necessitam de atendimento presencial e em determinados locais, da mesma forma que é feita
com os passageiros que vão viajar para o exterior e têm que apresentar o comprovante de
vacinação contra a febre amarela, por exemplo.
A vacina não é apenas um bem individual. Trata-se de um bem coletivo,
pois uma pessoa que é vacinada pode deixar de repassar para outras o Coronavírus ou
mesmo ter a doença de forma branda, sem a necessidade de internação, deixando disponível
leito para internação de paciente que esteja em pior situação de saúde.
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Acredito que com tal obrigatoriedade e o aumento do rigor na cobrança
da vacinação das pessoas que estão dentro da faixa etária estabelecida pelo Ministério da
Saúde, aliados à disponibilização de vacina pelo governo federal, será possível atingir uma
maior cobertura vacinal e evitar que as pessoas adoeçam e morram.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação da
presente proposição.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa - PB, em 23 de Setembro de 2021.
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