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Dispõe sobre a caracterização e inclusão dos 
professores, auxiliares de desenvolvimento infantil 
e funcionários da rede de educação municipal e 
privada como grupo prioritário no Plano de 
Vacinação contra a Covid-19 no Município de 
Formosa. 

Autoria: Ver. João Batista. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:  
 
Art. 1º Consideram-se como prioritários para receberem a vacina contra a COVID-19 os 

professores, auxiliares de desenvolvimento infantil e funcionários da rede de educação municipal 
e privada de Formosa com a respectiva inclusão deste grupo na lista de vacinação prioritária.  

Art. 2º A inclusão, como público-alvo da campanha de vacinação contra a COVID-19 do 
grupo de professores, auxiliares de desenvolvimento infantil e funcionários da rede de educação 
municipal e privada, poderá ser feita pelos órgãos de saúde em âmbito municipal  

Art. 3º Esta Lei poderá ser regulamentada no que couber, baixando-se as normas que 
se fizerem necessárias.  

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. 

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

 
Câmara Municipal de Formosa, 6 de abril de 2021. 

 

┌ 

Vereador 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Este Projeto de Lei Ordinária visa, sobre a caracterização e inclusão dos professores, 
auxiliares de desenvolvimento infantil e funcionários da rede de educação municipal e privada 
como grupo prioritário no plano de vacinação contra a COVID-19 no município de Formosa.  

Sabemos que o contingente de vacinas contra COVID-19 é insuficiente para suprir a 
demanda da municipalidade e que o retorno às aulas pode ocorrer em período em que os 
profissionais da educação ainda não tenham sido contemplados com a vacinação contra o COVID-
19. Sendo assim, os professores, auxiliares e funcionários da rede de educação não estão seguros 
no exercício da sua profissão e estão se sentido em total risco de contaminação pela COVID-19. 
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 A importância do presente Projeto de Lei fica ainda mais evidente após a seguinte 
afirmação “A prioridade de vacinação número um é o profissional da saúde que está na linha de 
frente. Passada essa prioridade, o professor, se a escola for ficar aberta, deve ser prioridade", são 
as palavras do infectologista Renato Grinbaum, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e 
membro do corpo clínico da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.  

Ademais, de acordo com o Ministério da Saúde os gestores de saúde devem seguir a 
“ordem estipulada pelo Plano de Vacinação, de acordo com as orientações do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI)”. Contudo, o próprio Ministério acrescenta que “com a lógica tripartite do 
Sistema Único de Saúde (SUS), estados e municípios têm autonomia para montar seu próprio 
esquema de vacinação e dar vazão à fila de acordo com as características de sua população, 
demandas específicas de cada região e doses disponibilizadas. ”1 

Noutras palavras, conforme enunciado pelo Ministério da Saúde, a lista de prioridade 
na vacinação pode ser adaptada pelo ente Municipal.  

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/entenda-a-ordem-devacinacao-
contra-a-covid-19-entre-os-grupos-prioritarios 
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