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1° Secretá o
DISPÕE SOBRE PENALIDADES A SEREM APLI-

CADAS PELO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM

DE VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS,

DE ACORDO COM A FASE CRONOLÓGICA DE-

FINIDA NO PLANO NACIONAL E/OU ESTA-

DUAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Esta lei disciplina as penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento

da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica defi-

nida no plano nacional e/ou estadual de imunização contra aCovid-19.

Parágrafo único - São passíveis de penalização:

I - o agente público, responsável pela aplicação da vacina, bem como seus superi-

ores hierárquicos, caso comprovada a ordem ou consentimento;

11 - a pessoa imunizada ou seu representante legal.
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Art. 2° - As sanções previstas nesta lei serão impostas por meio de processo ad-

ministrativo, nos termos da legislação vigente, assegurando-se o contraditório e a ampla

defesa.

I - Comprovada a infração do agente público, conforme previsto no parágrafo único,

inciso I do art. 1°, será aplicada multa de até 850 Unidade Fiscal de Referência do Estado

de Goiás - UFIR.

11- Comprovada a infração da pessoa imunizada ou seu representante legal, con-

forme previsto no parágrafo único, inciso 11 do art. 1°, será aplicada multaçle até 1.700
, <

Unidade Fiscal de Referência do Estado de Goiás - UFIR.

111 - Se o imunizado for agente público, a multa será<>dobro da prevista no inciso 11

deste artigo.

IV - Nas hipóteses previstas nos incisosle 111, o agente público deverá seraf~stad,o

de suas funções, podendo ao término do processo administrativo ter seu contrato re$-'

cindido ou ser exonerado.

V - Nas hipóteses previstas nos incisos I e 111, sendo o agente público detentor de

mandato eletivo, poderá este ser afastado observados os ritos previstos nÇÍ'legislação.

VI - A aplicação das sanções previstas nesta lei não prejudicara;a, aplicação da,s

demais sanções previstas na legislação em vigor.

Art. 3° - As penalidades previstas nesta lei não se aplicam em casos devidamente

justificados nos quais a ordem de prioridade da vacinação não foi observada para evitar

o desperdício de doses da vacina.

Art. 4° - Os valores decorrentes das multas deverão ser recolhidos ao Fundo Esta-

dual de Saúde - FUNDES.
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Art.5° - Devem ser veiculadas campanhas informativas e de conscientização

acerca da importância da vacinação e do respeito à ordem de prioridade estabelecida

nos planos nacional e/ou estadual de imunização contra a Covid-19.

Artigo 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Artigo 7° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Artigo 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2021 .

. Atenciosamente,

ydL.. '4. .
••..•••..•...•..•.••..•••• ~"l0.

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

3



ALEGO
ASSEMBLEIA LECISLATIVA
DO ESTADO DE cOlAs

A CASA É SUA

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei visa estabelecer medidas administrativas de penalização. ao

descumprimento das regras e critérios estabelecidos pelo plano estadual e/ou<l'1â6t~nal
'<,.-',;»,?C

de vacinação de combate a COVID-19. Atentando-se a fase cronológica d~\lIâcinação e
'<:.,,=.(;;.\><::

os grupos prioritários, bem como a escassez das doses da vacina. .<~.,

o estado de Goiás já totalizou 7.963 óbitos confirmados pelo Covid-19 até o mo-,

mento, 371.471 casos da doença e 315.817 casos suspeitos em investigação, dados

esses informados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

de 2021.de

Atenciosamente,

Sala das Sessões aos

Atualmente estão sendo apuradas diver

sobre pessoas que estão furando fila para a vacinaç \~ombate a "
~-~,:\::,.

que envolvem servidores e particulares. Busca-se dessa

use de privilégios, poder político e/ou financeiro para re

previsto pelo plano de vacinação.
". ..

Considerando essa dura realidade que estamos enfrentando devido a
~t?d21k ',~~>,_,

pandemia, peço apoio aos nobres colegas parlamentares para ,,ª,Rrovaçãodo p

pedido.

-A~

Saliento que Goiás recebeu 356.280 doses da vac'~e combate a covid-19 e

deu início a vacinação no dia 18 de janeiro de 2021n~r~ldadede Anápolis, ressaltando

que serão vacinados nesse primeiro momento QS~fdpOSprioritàrios, sendo assim deve-

se coibir, rechaçar e punir os chamados U -fila", que colocam em risco milhares d.~

vidas.

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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DISPÕE SOBRE PENALIDADES A SEREM APLI-

CADAS PELO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM

DE VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS,

DE ACORDO COM A FASE CRONOLÓGICA DE-

FINIDA NO PLANO NACIONAL E/OU ESTA-

DUAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art, 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Esta lei disciplina as penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento

da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica defi-

nida no plano nacional e/ou estadual de imunização contra a Covid-19.

Parágrafo único - São passíveis de penalização:

I - o agente público, responsável pela aplicação da vacina, bem como seus superi-

ores hierárquicos, caso comprovada a ordem ou consentimento;

11 - a pessoa imunizada ou seu representante legal.
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I - Comprovada a infração do agente público, conforme previsto no parágrafo único,

inciso I do art. 1°, será aplicada multa de até 850 Unidade Fiscal de Referência do Estado

de Goiás - UFIR.

11- Comprovada a infração da pessoa imunizada ou seu representante legf,3l,con-

forme previsto no parágrafo único, inciso 11 do art. 1°, será aplicada multa de até 1.700
/'

Unidade Fiscal de Referência do Estado de Goiás - UFIR. ,,';

111 • Se o imunizado for agente público, a multa seráodobro da prevista no inciso 11

deste artigo.

IV. Nas hipóteses previstas nos incisoslEllIl, o agente público deverá ser af~stadá

de suas funções, podendo ao término do proces~oadministrativo ter seu contrato res-.. ..
cindido ou ser exonerado.

. '~'.

/
./ . ,

V • Nas hipóteses previstas nos incisos I e 111, sendó:o agentepúl?lico detentor de,'

mandato eletivo, poderá este ser afastado observado~osritos previstos na'.IElgislação.

VI • A aplicação das sanções previstas nesta lei não prejudicará'a aplicação das

demais sanções previstas na legislação em vigor.

Art. 3° - As penalidades previstas nesta lei não se aplicam em casos devidamenté'

justificados nos quais a ordem de prioridade da vacinação não foi observada para evitar

o desperdício de doses da vacina.

Art. 4° - Os valores decorrentes das multas deverão ser recolhidos ao Fundo Esta-

dual de Saúde - FUNDES.



Art.5° • Devem ser veiculadas campanhas informativas e de conscientização

acerca da importância da vacinação e do respeito à ordem de prioridade estabelecida

nos planos nacional e/ou estadual de imunização contra a Covid-19.

Artigo 6° • O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Artigo 7° • As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Artigo 8° • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2021.

Atenciosa mente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei visa estabelecer medidas administrativas de penalização ao

descumprimento das regras e critérios estabelecidos pelo plano estadual e/ou nacional

de vacinação de combate a COVID-19. Atentando-se a fase cronológica de vacinação e

os grupos prioritários, bem como a escassez das doses da vacina.

o estado de Goiás já totalizou 7.963 óbitos confirmados pelo Covid-19 até o mo-

mento, 371.471 casos da doença e 315.817 casos suspeitos em investigação, dados

esses informados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Saliento que Goiás recebeu 356.280 doses da vac.ina.de combate a covid-19 e

deu início a vacinação no dia 18 de janeiro de 2021 na,"cidade de Anápolis, ressaltando

que serão vacinados nesse primeiro momento os 'g;lJpos prioritários, sendo assim deve-

se coibir, rechaçar e punir os chamados "fora":fila", que colocam em risco milhares d~.

vidas.

Atualmente estão sendo apuradas diversasdE:lnúncias, noticiadas nacionalmente'

sobre pessoas que estão furando fila para a vacinação(le combate a C9\!id:.19,suspeitos;

que envolvem servidores e particulares. Busca-se dessa mane.ira~vitar que o indivídu'o

use de privilégios, poder político e/ou financeiro para receber ajrnunização antes dO

previsto pelo plano de vacinação.

Considerando essa dura realidade que estamos enfrentando devido a essa'
.~

pandemia, peço apoio aos nobres colegas parlamentares para~provação do presente

pedido.

Sala das Sessões aos de de 2021.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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