
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

LEI N. 10.522, DE 13 DE JUNHO DE 2022. 

PUBliCt.'JO(A) 1~0 Jo;.;r t.L 
EiOLt:TI.A DO r.WNICIPIO 
N° .<?.?3:9. 8 .. ce4?.l:i/ <J.?. .;p.:u. 

Autoriza o Poder Executive a instituir o 
Programa de Vacinac;ao Domiciliar em Pessoas 
com Deficiencia e Obesidade M6rbida. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribuil;:oes legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber 

que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei : 

Art. 1Q Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir no ambito do 

Municipio de Sao Jose dos Campos o Programa de Vacinac;ao Domiciliar em Pessoas com Deficiencia 
e Obesidade M6rbida. 

Art. 2Q 0 Programa instituido no art. 1Q desta Lei sera destinado a pessoas com 
deficiencia e obesidade m6rbida que sol icitem por si mesmas, por familiares ou terceiros por elas 
responsaveis, a aplicac;ao das vacinas nesta Lei especificadas no proprio domicilio. 

Paragrafo unico. 0 direito a que se refere o caput deste artigo aplica-se 
exclusivamente para pessoas com deficiencia e aos obesos que comprovadamente estejam 
impossibilitados de se deslocar ate os locais de vacinac;ao. 

Art. 3Q As vacinas a serem aplicadas dentro do programa, alem das j a previstas no 
Plano Nacional de lmunizac;ao, poderao ser: 

I - vacina contra a gripe (influenza); 

II- vacina contra a pneumonia (pneumococo); 

Ill- vacina contra difteria e tetano (dupla adulto - dt); 

IV- vacinas contra covid-19; 

V- doses de reforc;o, quando foro caso; e 

VI - vacinas tornadas obrigat6rias eventualmente, por forc;a de Lei. 

Art. 4Q 0 Programa instituido nesta Lei podera ocorrer durante t odo o ano, mas sua 
realizac;ao sera executada de acordo com cronograma fixado pelo Poder Publico. 

Art. SQ As despesas com a execuc;ao da presente Lei correrao por conta de dot7c;oe 
orc;amentarias pr6prias, suplementadas se necessaria. 

Art. 6Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

Sao Jose dos Campos, 13 de junho de 2022. 

Anderson Fari 
Prefeit 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
treze dias do mes de junho do ana de dais mil e vinte e dais. 

L. 10.522/22 

Ever on meida Figueira 
Departamen o de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 204/2021, de autoria do Vereador Marcelo Garcia) 
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