
ESTADO DE GOIÁS 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA 

 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 35/21 RB, DE 10 DE MARÇO DE 2021. 

 

Praça Rui Barbosa n.º 70 – Centro – Fone: (61) 3631-1772 – CEP: 73.801-220 – Formosa-GO 

               www.formosa.go.leg.br                                                 robertabrito@camaraformosa.go.gov.br     [1] 

 

Autoria: Vera. Roberta Brito.  

 

Dispõe sobre a aquisição de vacinas para 

enfrentamento da pandemia da covid-19. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:  

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir vacinas para serem aplicadas nos 

moradores da cidade, em prevenção ao covid-19.  

Art. 2º Poderá ser adquirida qualquer tipo de vacina, de qualquer fabricante, para 

enfrentamento da covid-19, desde que a vacina esteja autorizada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

Art. 3º Para custear as despesas oriundas da presente Lei, poderão ser usados recursos 

federais, estaduais e do orçamento do Município de Formosa.  

Art. 4º Esta Lei poderá ser regulamentada no que couber. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Formosa, ___ de ________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereadora 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.formosa.go.leg.br/
mailto:robertabrito@camaraformosa.go.gov.br


ESTADO DE GOIÁS 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA 

 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 35/21 RB, DE 10 DE MARÇO DE 2021. 

 

Praça Rui Barbosa n.º 70 – Centro – Fone: (61) 3631-1772 – CEP: 73.801-220 – Formosa-GO 

               www.formosa.go.leg.br                                                 robertabrito@camaraformosa.go.gov.br     [2] 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A pandemia do coronavírus tem atingido a vida individual e coletiva de todas as pessoas 

e em todos os países do mundo, afetando negativamente os mais variados setores de vida 

humana, como, por exemplo, a atividade econômica, social, cultural e, inclusive, religiosa. 

Esta crucial situação tem provocado a diminuição da atividade produtiva, uma vez que as 

pessoas, obedecendo orientação unânime dos profissionais de saúde, precisam ficar em 

isolamento, em casa, a fim de que o a doença Covid-19, vinda do coronavírus, não se dissemine 

com intensidade, evitando picos da doença, o que, por sua vez, proporciona melhores condições 

de atendimento a quem precisar de atendimento médico. 

O STF já autorizou os Governadores e Prefeitos a realizarem a compra da vacina para 

tender a sua população, julgando por unanimidade ação proposta pela OAB. 
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