
 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL  DE CONDE 
CASA COMENDADOR CICERO LEITE 

Gabinete do Vereador Daniel Junior 

Rodovia PB 018 – Km 3,5 - S/N – Centro – CEP 58.322-000 – Conde-PB 
E-mail: danieljrgabinete@gmail.com Tel.: (83) 3298-1083  

Projeto de Lei Nº 010/2022 

Autor: Daniel Junior – Cidadania 

 

 

 

 

 

 

SENHOR PRESIDENTE 

SENHORES VEREADORES 

 

Art. 1°. Torna-se obrigatória a apresentação da Caderneta de Vacinação no ato da 

matrícula ou renovação desta, das crianças e adolescentes em creches e escolas 

públicas e privadas, até ao 9° (nono) ano do ensino fundamental, no âmbito do Município 

de Conde. 

§ 1° a Caderneta de Vacinação deverá conter o registro da aplicação das vacinas 

obrigatórias à sua idade, conforme o Calendário Nacional de Vacinação da Criança e 

do Adolescente vigente no ano da matrícula ou renovação. 

§ 2° Fica a Secretaria Municipal de Saúde do Município obrigada a informar, 

anualmente, o calendário vigente do Programa Nacional de Vacinação para as crianças 

e adolescentes a todas as escolas públicas e privadas. 

§ 3° As vacinas informadas no calendário a que se refere o §2° desta Lei, são oferecidas 

gratuitamente pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela rede municipal. 

Art. 2º Constatada, no ato da matrícula ou da renovação desta, a ausência de registro 

de aplicação de vacina obrigatória à idade da criança e do adolescente, seus pais ou 

responsáveis serão chamados para reapresentação da Caderneta de Saúde da Criança 

regularizada, sem quaisquer prejuízos à efetivação da matrícula. 

Parágrafo Único: Caso os responsáveis legais não apresentem a Caderneta de 

Vacinação ou não regularizem as vacinas obrigatórias no prazo de 02 meses, a escola  

deverá notificar os responsáveis legais para fazê-lo e, se no prazo de 30 dias, a situação 

não for regularizada perante a instituição de ensino, esta obrigatoriamente deverá 

comunicar o fato ao Conselho Tutelar da área de sua abrangência para as devidas 

providências e reparação de direitos, sem quaisquer prejuízos à permanência da criança 

e do adolescente na mesma. 

Art. 3º Os responsáveis legais deverão ser orientados sobre a importância da vacinação 

no ato da matrícula ou renovação desta ou, ainda, durante o ano letivo, para a proteção· 

da saúde das crianças..  

Art. 4º Compete ao Poder Executivo regulamentar a presente. 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA 

APRESENTAÇÃO DA CADERNETA DE 

VACINAÇÃO NO ATO E RENOVAÇÃO DA 

MATRÍCULA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

EM CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS E 

PRIVADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 22 de Agosto de 2022 

 

 

 

 

Daniel Severino da Silva Junior. 

Vereador 
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Justificativa 

 

    Apresento a presente proposta como uma forma de garantimos que a cobertura 

vacinal de crianças e adolescentes seja mais eficaz e abrangente, atrelando a 

necessidade da caderneta de vacinação atualizada para a efetiva concretização das 

matrículas escolares.  

    Estabeleço, assim, que as matrículas possam ser feitas mesmo com a caderneta 

desatualizada, mas garantindo um tempo para que os responsáveis tenham tempo apto 

para a regularização das doses faltantes, para que as crianças não fiquem esse período 

sem escola. Se após esse período, o problema ainda não for solucionado, a matrícula 

será suspensa.  

   O ato de vacinar torna-se, assim, uma ação efetiva de cidadania para com as crianças 

em idade escolar e uma garantia de que todos terão a mesma oportunidade de defesa 

ante essas doenças. 

 

 Sala das Sessões, 22 de Agosto de 2022 

 

 

 

Daniel Severino da Silva Junior. 

Vereador 
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