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JUSTIFICA TIVA 

O recrudescimento dos casos de COVID-19 em todo lerrit6rio nacional 
tern preocupado prefeitas e prefeitos de todo o pais. A justificativa do envio do 
presente projeto de lei a esta Egregia Casa Legislativa se da nesse cenario 
desalentador, que exige atitudes tempestivas, tanto do Executivo quanto dos 
pares desta Camara. 

Ha urgente necessidade de vacinacao em massa da populacao brasileira, 
nao so para frear o iminentc colapso generalizado na area da saude, evitando 
mortes por desassistencia, como tarnbern para retomar a atividade econ6mica, a 
geracao de emprego e renda e o convivio social. 

Preliminarmenle, cabe destacar que o Programa Nacional de lmunizacoes 
(PNI), instituido em 1973, explicita que a aquisicao de vacinas e competencia 
legal e administrativa do Govemo Federal. 

O tema da aquisicao de vacinas foi objeto de judicializacao nas diversas 
instancias do Poder Judiciario brasileiro. Tambem nao escapou a jurisdicao 
constitucional do Supremo Tribunal Federal (STF). Com efeito, na A9ao Direla 
de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n° 770 - ajuizada pela 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) -, o STF enfrenlou a questao da 
competencia para aquisicao de vacinas para combate a pandemia. A Suprema 
Corte referendou a decisao, por unanimidade, em 24 de fevereiro de 2021, que os 
Municipios brasileiros tarnbem possuem competencia constitucional para 
aquisicao e fomecimento de vacinas nos casos de: i) descumprimento do Plano 
Nacional de Imunizacao pelo Govemo Federal, e ii) insuficiencia de doses para 
irnunizacao da populacao brasileira. 

Na mesma linha da decisao proferida pelo STF, motivadora dessa 
iniciativa, o Congresso Nacional aprovou, em 02 de marco de 2021, o Projeto de 
Lei 11° 534/2021, que autoriza a aquisicao de vacinas pelos Municipios 
brasileiros. Nesse contexto, a Frenle Nacional de Prefeitos (FNP), entidade 
suprapartidaria de representacao nacional de Municipios, apoia tecnicamente a 
instituicao de Cons6rcio Publico de abrangencia nacional para aquisicao de 
vacinas. 

Diante disso, e zelosa da plena seguranca juridica de que se reveste a 
medida, a FNP lidera e apoia tecnicamente a forrnatacao de Cons6rcio Publico de 
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abrangencia nacional, ora levado a apreciacao de Vossas Senhorias. A iniciativa, 
que conla com manifestacao de inleresse de 1.703 Municipios - o que abrange 
mais de 125 milhdes de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes (dados 
registrados ate 12h, de 05 de marco de 2021)-, tem finalidade de contribuir para 
agilizar a imunizacao da populacao e tarnbern de atender eventuais demandas por 
medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessarios aos services 
publicos municipais de saude. 

Com a missao de, caso seja necessario, adquirir irnunizacoes 
complementares ao PNI, o Cons6rcio visa fortalecer o Sistema Unico de Saude 
(SUS), na medida em que todas as doses seriio obrigatoriamente ofertadas a 
populacao de forma gratuita. Assim, representa uma concertacao federativa que 
favorecera a todos, ja que quanto mais doses estiverem disponiveis, mais 
rapidamente os brasileiros serao vacinados. 

Ademais, esse Cons6rcio e efetivamente um instrumento para oportunizar 
ganho de escala, proporcionando vantajosidade nas negociacoes dos Municipios, 
sejam de precos, condicoes contratuais e/ou prazos. Trata-se de um instrumento 
legal, amparado na Lei Federal n° 11.107/2005, que oferece seguranca juridica, 
podendo minimizar judicializacoes a que compras em menor escala estariam 
sujeitas. 

Alern disso, o fato de o Municipio estar apto a comprar por intermedio do 
Cons6rcio nao impede aquisicoes diretas de nenhuma especie, Portanto, o 
Cons6rcio niio interfere na autonomia dos Municipios. Pelo contrario, a reforca. 
Na medida que reune grande nurnero de Municipios, que representam uma 
parcela consideravel da populacao nacional, o Cons6rcio ora instituido, fortalece 
o poder local. Oportuniza acesso e imagem robusta nas relacoes intemacionais, 
fundamentais para as negociacoes de vacinas, especialmente durante a pandemia. 

A proposta que sustenta a formacao do presente Cons6rcio Publico ea de 
colaboracao entre os Entes Federativos. A FNP, que estimula, e as centenas de 
cidades brasileiras, que manifestaram interesse formal em aderir ao Consorcio, 
apostam em um federalismo cada vez mais cooperativo. Por isso, cabe ressaltar, 
que o Consorcio tambern nao compete ou se sobrepoe ao papel <las entidades de 
represcntacao politica na federacao, tais como as associacoes de Municipios 
microrregionais, regionais e nacionais. lnstituicoes que detem personalidade 
juridica, governanca e atribuicoes especificas, distintas e independentes. 
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Ha que se destacar que os recursos para a cornpra dos indispensaveis itens, 
a que se propiie o Consorcio, podern vir de diversas fontes, dentre elas: recursos 
rnunicipais; repasses de verbas federais, inclusive decorrentes de ernendas 
parlarnentares; e doacoes advindas de Fontes nacionais e intemacionais. 

O Consorcio Publico, que sera constituido a partir do presente protocolo 
de intencoes, esta em sintonia corn a Lei Federal n° I I. I 07/2005 e seu decreto 
federal regularnentador. A partir da ratificacao do protocolo de intencoes surgira 
nova pessoa juridica de direito publico, corn natureza juridica autarquica, que 
sera estruturada para executar as finalidades que rnotivararn sua criacao, sendo 
certo que o Consorcio ira se subrneter a todos os principios que regern a acao 
adrninistrativa do Estado, corno, por exernplo, legalidade, rnoralidade, 
impessoalidade, publicidade e eficiencia. 

Esse projeto tambern garante, corno dever ser, o pleno controle extemo 
das atividades desenvolvidas pelo Consorcio, em obediencia as norrnas de direito 
financeiro e de responsabilidade fiscal. Para finalizar, cabe destacar que se trata 
de urna iniciativa de vulto e inedita no pais. Acao que se apresenta corno 
possibilidade para colaborar no enfrentarnento a urn problerna irninentc quc e de 
todos, a escassez de vacinas para imunizacao em rnassa da populacao c, a medio 
e longo prazos, de outros insurnos. 

Diante do exposto, apresentarnos para avaliacao e analise de Vossas 
Senhorias o presente protocolo de intcncees. 

Penaforte/Ce 11 de marco de 2021. 

RAFAEL FERREIRA ANGELO 
Prefeito Municipal 


