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 PROJETO DE LEI  N.º 0001

Autoriza o Poder Executivo a criar o cartão de
Vacinação do Idoso no Município e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o “Cartão de Vacinação do Idoso” no Município de
São José dos Campos.
Parágrafo Único – O Programa de que trata o caput incorporará atividades que visem a conscientizar
a população maior de 60 (sessenta) anos sobre a necessidade da vacinação.
Art. 2º- O Sistema Municipal de Saúde integrará entre as suas ações voltadas para o idoso, o
programa de vacinação, priorizando as vacinas antitetânicas, antipneumocócica e antigripal,
atendendo orientação das autoridades federais,  estaduais e municipais de saúde, em consonância
com as diretrizes emanadas da Organização Mundial de Saúde – OMS.
 Art. 3º- O Cartão de Vacinação do Idoso será operacionalizado pelo Sistema Municipal de Saúde, em
caráter permanente e através de campanhas desenvolvidas de acordo com as previsões
epidemiológicas.
Art. 4º-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei  visa proporcionar ao idoso maiores informações acerca da vacinação
necessária.
O Brasil está em um processo de envelhecimento populacional e a cada década o percentual de
idosos aumenta significativamente. Como resultado, estamos vivenciando um período de crescente
demanda de recursos voltados para atender as necessidades desta “nova população” que necessita
de cuidados e atenções especiais.
Por isso é de suma importância a abrangente informação aos idosos sobre a importância da
vacinação e quais vacinas devem ser tomadas, e ainda qual a periodicidade destas vacinas.
 Desta forma, diante da importância da matéria e visando dar mais dignidade aos idosos do nosso
Município, conto com apoio dos Nobres Colegas desta Casa para aprovação do presente Projeto de
Lei.

Plenário "Mário Scholz", 15 de outubro de 2013



Luis [Ver. Prof. Calasans Camargo] Evandro

EM ABERTO (SEM PROTOCOLO)
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