
  
ESTADO DE ALAGOAS  

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
GABINETE DO VEREADOR LEONARDO DIAS  

   
PROJETO DE LEI N. ______, de 2021  

(Do Sr. LEONARDO DIAS)  
   

Sanciona com a penalidade disciplinar de demissão os 

servidores públicos municipais de Maceió que lograrem 

proveito pessoal no processo de imunização contra o 

COVID-19 e dá outras providências.  

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ DECRETA:  
  
Art. 1º É vedado ao detentor de cargo, função ou emprego público, efetivo, comissionado 

ou contratado temporariamente, na administração direta, autárquica e fundacional 

pública do Município de Maceió, obter favorecimento para si ou para outrem, no que diz 

respeito ao recebimento da vacina contra a Covid-19, em desrespeito às fases da 

campanha de imunização, dos protocolos de imunização, bem como dos grupos eleitos 

como prioritários.  

  
Parágrafo único. O referido comportamento sujeitará o infrator, após Processo 

Administrativo Disciplinar, à penalidade disciplinar de demissão, na forma do art. 159, 

incisos IV e X, da Lei Municipal n. 4.973/2000.  

  
Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará, no que couber, o disposto nesta lei, 

incluindo-se os protocolos de controle e segurança das ações de vacinação, visando elidir 

possíveis falhas no transporte, armazenamento, manuseio e, principalmente, na 

administração do imunizante.  

  
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário.  

  
JUSTIFICATIVA  

  
A execução integral do cronograma de vacinação normatizado pelo Governo 

Federal e adotado pelo município de Maceió é imprescindível para o combate efetivo 

contra o Coronavírus (COVID-19). Tendo isso em vista, o presente projeto visa coibir atos 

lesivos ao patrimônio público, estabelecendo a punição de demissão aos servidores que 

obtiverem favorecimento para si ou para outrem, no que diz respeito ao  
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recebimento da vacina contra a Covid-19, em desrespeito às fases da campanha de 

imunização, bem como dos grupos eleitos como prioritários.  

O projeto normativo se funda legalmente no Estatuto dos Servidores 

Públicos de Maceió, consolidado na Lei nº 4973/2000, que dispõe o seguinte:  

Art. 147 – Ao servidor é proibido:  
IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 

detrimento da dignidade da função pública;   
  
Art. 148 – O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 
exercício irregular de suas atribuições.  
  
Art. 149 – A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, 
doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao Erário ou terceiros.  
  
Art. 159 – A demissão será aplicada nos seguintes casos:   
IV – improbidade administrativa;   
X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal.  

  
Além disso, o presente projeto centra sua proposição no fato de que a  

preocupação com os erros de imunização envolve não somente os danos que poderão ser 

causados ao cidadão, mas também no impacto negativo na confiança da população em 

relação à própria vacinação. Por isso, faz-se necessário o estabelecimento mais eficaz de 

protocolos de controle e segurança das ações de vacinação, visando elidir possíveis falhas 

no transporte, armazenamento, manuseio e, principalmente, na administração do 

imunizante.  

Fundada sua base legal, denota-se o iminente dever desta Augusta Casa de  
resguardar o processo de imunização de qualquer dispêndio ou prejuízo. Pede-se, 

portanto, aprovação desta matéria, em forma de empenho por um processo de vacinação 

eficaz e sem privilégios.  

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maceió,        de                 de 2021.  

  

LEONARDO DIAS  
Vereador
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