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LEI Nº 2638/2021 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a destinação da 

sobra das vacinas de todas as 

campanhas de vacinação adulta, 

no Município de Parelhas e dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS/RN; 

 

Faço saber que a câmara Municipal de Parelhas-RN, aprovou e eu 

sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica determinado que os postos de aplicação de vacina do 

Município de Parelhas, destinem as sobras do dia de todas as campanhas de 

vacinação adulta no Município, aos Profissionais de Segurança Pública e demais 

categorias aprovadas por lei como Serviços Essenciais e que residam no entorno 

das unidades de saúde. 

 

§ 1º - Consideram-se como alvo do disposto no art. 1º, os seguintes: (Redação 
dada pela Emenda Modificativa Nº.001/2021 de 09 de setembro de 2021). 

 

I - Polícia Civil; 

II - Polícia Militar; 

III - Profissionais da saúde pública; 

IV - Recepcionistas e atendentes de farmácias; 

V – Representantes de vendas e Caixas de Supermercados/empresas; 

VI – Da Guarda Municipal de nosso Município. 
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§ 2º - O disposto neste artigo objetiva tão somente evitar a perda das dosagens 

das vacinas, sendo considerada conduta ilegal, qualquer postura que configure 

burla à ordem estabelecida no Programa Nacional de Vacinação, adaptado à 

realidade do Município de Parelhas, devendo os agentes responderem pelo ato, 

na forma prevista na legislação específica. 

 

§ 3º Os postos de vacinação deverão fazer o registro dos quantitativos de 

pessoas vacinadas com a sobra das vacinas, assim como de eventuais 

descartes, de forma a permitir o acompanhamento do uso racional e perfeito do 

aproveitamento dos imunizantes. 

  

Art. 2º - Os postos de aplicação das vacinas deverão entrar com contato 

com as instituições referente as categorias de serviços essenciais, informando 

se houve sobra das mesmas, e a quantidade disponível para ser aplicada nesses 

profissionais, quando evidente a possibilidade de desperdício. 

 

Parágrafo único: Havendo Profissionais de Segurança presentes ao final do 

expediente, em atividade no local, deve-se oportunizar preferência aos mesmos. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Parelhas, em 20 de dezembro de 2021. 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 

Prefeito Municipal 
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