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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 18/2021 
 

 
“AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA O ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA DA COVID-19. ” 
 

 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  
 
   FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 
 
 Artigo 1.º Autoriza-se o Poder Executivo Municipal a adquirir vacinas para o 
enfrentamento da pandemia da COVID-19 na hipótese de descumprimento, pelo Governo 
Federal, do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, ou caso este 
não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, observadas as 
legislações federal e estadual pertinentes. 
 

Parágrafo 1º. As vacinas a serem adquiridas devem ter sido previamente aprovadas 
pela Anvisa. 

 
Parágrafo 2º. Inexistindo vacinas nas condições estabelecidas pelo §1º, ou se, após 

provocação, a Anvisa não se manifestar em até 72 (setenta e duas) horas acerca da aprovação 
do medicamento, fica o Município autorizado a importar e distribuir vacinas registradas em 
renomadas agências de regulação no exterior e liberadas para distribuição comercial nos 
respectivos países, conforme o art. 3º, VIII, a, e §7º - A, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter 
emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020. 

 
Artigo 2.º Para as aquisições referidas no caput deste artigo, fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir, mediante decreto, crédito adicional especial. 
 
Artigo 3.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI, 04 DE MARÇO DE 2021 
 
 

    ADILSON ADAM BALESTRIN 
                     PREFEITO MUNICIPAL  
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
PROJETO DE LEI Nº 18/2021 

     
 
       Senhor Presidente, 
       Senhores Vereadores. 
 
                                       Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas 
Senhorias, oportunidade encaminhamos a essa Egrégia Câmara, para análise, apreciação e 
votação, o Projeto de Lei em epígrafe, através do qual solicitamos autorização Legislativa 
para aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. 
 

   Caso haja descumprimento, pelo Governo Federal, do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, ou caso este não proveja cobertura 
imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, observadas as legislações federal e 
estadual pertinentes, o município fica autorizado a adquirir doses suficientes para a 
imunização da população seberiense. 
 

Após a presente autorização legislativa, o município, que já vem há dias 
realizando tratativas com a FAMURS, firmará TERMO DE AJUSTE OPERACIONAL através da 
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul - 
FAMURS/GRANPAL/AGCONP que  tem por objeto a cooperação operacional, técnica e 
financeira entre a FAMURS, a AGCONP, e as Associações integrantes da FAMURS para a 
realização de aquisições centralizadas ou compartilhadas de bens e serviços, em especial 
vacinas imunizantes, com vistas à promoção, prevenção e à garantia de assistência à saúde 
para as pessoas em decorrência da pandemia de COVID-19 . 
   

Desta forma, para, para que seja dado continuidade dos trâmites 
legais, submetemos a apreciação e votação do presente Projeto de Lei em regime de 
urgência. 
            
   Atenciosamente 
 
    
 

ADILSON ADAM BALESTRIN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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TERMO DE ADESÃO  

 

Ref.: TERMO DE AJUSTE OPERACIONAL FAMURS/GRANPAL/AGCONP 

 

 

Considerando o disposto na Lei Municipal n. ___________,  e o TERMO DE AJUSTE 

OPERACIONAL FAMURS/GRANPAL/AGCONP - que tem por objeto a cooperação 

operacional, técnica e financeira entre a FAMURS, a AGCONP, e as Associações integrantes 

da FAMURS para a realização de aquisições centralizadas ou compartilhadas de bens e 

serviços, em especial vacinas imunizantes, com vistas à promoção, prevenção e à garantia 

de assistência à saúde para as pessoas em decorrência da pandemia de COVID-19 – o 

Município de SEBERI/RS adere ao referido instrumento de ajuste operacional neste ato, 

tornando-se dele partícipe, a fim de poder cumprir com o preceito constitucional previsto 

nos artigos 6.º e 196 da Constituição Federal. 

 

Município de Seberi/RS, ____ de março de 2021. 

 

 

 

Adilson Adam Balestrin 
Prefeito Municipal 

Seberi/RS 
 

 


