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psicológica, podendo ocorrer de forma concomitante e num contínuo de 
atos violentos, o que pode culminar, em última iminência, no feminicídio.

Salienta-se, ademais, que os fatores socioculturais e a conjuntura 
histórica colaboram para a naturalização desses tipos de atos violentos, 
tendo como sustentáculo a condição de subalternidade da mulher na 
ordem patriarcal, exigindo de nós, como legislativo, uma atuação mais 
cirúrgica e enérgica para ampliar as medidas de combate à violência 
contra a mulher, ante a ineficácia ações já postas pelo Poder Público.

Para além do que fora exposto acima, há de se suscitar que o Projeto 
de Lei apresentado visa, também, preservar a moralidade administrati-
va, vez que dá concretude ao que está elencado no caput do artigo 37 
da Constituição Federal, cuja aplicação dos princípios da moralidade e 
da impessoalidade pretende dar eficácia específica a estes princípios, 
dissociando da Administração pública estadual comportamentos admi-
nistrativamente imorais ou desiguais.

Considerando os motivos arguidos, peço apoio dos nobres pares 
desta Casa para a aprovação do presente Projeto de Lei para que, 
assim, crie-se mais uma medida de responsabilização dos autores de 
crimes contra a mulher, para que se iniba e previna coercitivamente os 
agressores desse tipo de violência.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2021.

DEPUTADO ANGELO ALMEIDA

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Serviço Público; Direitos da Mulher; e Finanças, 
Orçamento, Fiscalização e Controle.)

PROJETO DE LEI N° 24.155/2021

Institui, no âmbito do Estado, o Programa Emergencial Baiano 
de Vacinação Contra a COVID-19, na forma que especifica, e dá 
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA

DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído o Programa Emergencial Baiano de Vacinação 
Contra a COVID-19, em cumprimento ao que estabelece a presente lei.

Artigo 2º - Atendido os ditames legais quanto à autorização da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, para a aplicação de qualquer 
vacina, desde que efetivamente comprovada a sua eficácia, o Poder 
Executivo, por meio do Programa instituído nesta lei, adotará as 
medidas para que a população do Estado da Bahia, em sua plenitude, 
seja imunizada contra o vírus do COVID-19.

Artigo 3º - Adotadas todas as fases de aplicação da vacina, ou das 
diversas vacinas que estejam autorizadas pelos órgãos competentes 
federais, o Governo do Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria da 
Saúde, em conjunto com os órgãos de saúde dos municípios baianos, 
implementará os mecanismos para a efetividade plena de imunização 
de toda a população residente no Estado.

Artigo 4º - Em cumprimento aos princípios previstos na Constituição 
Federal, no “caput” do artigo 6º (direito social à saúde), artigo 196 (saúde 
é direito de todos e dever do Estado), artigo 197 (são de relevância 
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle), a alínea “d” do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020 (para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional, as autoridades públicas poderão adotar 
medidas de vacinação...), e, especialmente, o § 4º do artigo 3º da 
referida lei federal (as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das 
medidas previstas neste artigo e o descumprimento delas acarretará 

responsabilização, nos termos previstos em lei), ninguém poderá se 
escusar da imunização objeto do programa previsto nesta lei.

Artigo 5º - O Poder Executivo, por meio de Decreto, editará todas as 
normas regulamentares para a integral execução do programa a que se 
refere esta lei, observando, dentre outros, os seguintes critérios:

a) Comprovação de imunização para ingresso nas creches, esta-
belecimentos de ensino fundamental, médio e superior, públicos 
ou particulares, de crianças, alunos, professores, funcionários e 
prestadores de serviço;
b) Comprovação de imunização para embarques em aeronaves, 
embarcações, trens, ônibus, metrô e demais modais de transporte;
c) Comprovação de imunização para obtenção de documentos públicos, 
inscrição em concursos públicos, ingresso em cargos públicos e demais 
modalidades de prestação ou relação com poderes públicos.

§ 1°. Comprovação de imunização para o ingresso em eventos 
esportivos, oficiais ou não, de todas as modalidades (futebol, futebol de 
salão, basquete, natação, atletismo, tênis, tênis de mesa, boxe, capoeira, 
artes marciais - judô, jiu-jitsu, academias em geral e outros) bem como 
para eventos religiosos, festivos, culturais (cinema, teatro, artesanato, 
etc.) e de todas as modalidades de eventos, em praças públicas ou 
privadas ou mistas, ou seja, todos eventos com aglomerações.

§ 2°. Aglomeração é a presença de 10 (dez) pessoas ou mais, seguindo 
orientação de vários especialistas sanitários e para essa contagem será 
levado em conta, idosos, adultos, adolescentes e crianças.

§ 3°. Será considerado comprovação de imunização o comprovante do 
número de doses que cada modalidade de vacina determinar, dentro 
do prazo estabelecido pela respectiva farmacêutica. Esta comprovação 
será fornecida, desde que solicitada pelo vacinado, pelos órgãos 
estaduais ou municipais de saúde, do Estado da Bahia.

Artigo 6º - Observada a quantidade de imunizantes colocados à 
disposição do Governo do Estado, para a efetivação do programa a que 
se refere esta lei, desde que autorizadas pela ANVISA e comprovadas 
as suas eficácias, o Poder Executivo definirá prazo final para a integral 
implementação da imunização da população baiana contra a COVID-19.

Artigo 7º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão a 
conta das dotações próprias do Orçamento do Estado, suplementadas 
se necessário.

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2021.

Deputado ALEX DA PIATÃ - PSD

JUSTIFICATIVA

Entramos em uma situação absolutamente emergencial.

Mais de 380.000 mil mortos no Brasil e famílias de luto pelo coronavírus.

Como se tem noticiado no mundo todo, uma segunda onda de 
contaminação está impactando países da Europa, Estados Unidos e 
também aqui no Brasil; já foi noticiado pela mídia em todas as suas 
modalidades, sejam expressas, televisivas, redes sociais e outros, o 
Brasil e também a Bahia já estamos convivendo com uma força viral 
mais acelerada do que no começo da pandemia.

Chegamos no limiar das expectativas de vacinação.

É começar o quanto antes a aplicar a vacina, ou as vacinas, desde 
que autorizadas pela ANVISA, e certificadas suas eficácias, a toda à 
população. E de maneira universal e imperativa. Não há outra maneira 
de se debelar esse terrível vírus que nos assola, terroriza e mata.


