
ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI N° 1554/2021 

"Dispõe sobre a adoção de medidas de 
segurança em face da administração das vacinas 
contra a Covid-19 afim de se evitar fraudes ". 

O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas por Lei; 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Buritis, Estado de Rondônia, aprovou e 

Eu sanciono a seguinte: 

LEI 

Art. 1° Ficam os enfermeiros e/Iemais profissionais da sa 	do município de 

Buritis (RO) obrigados a efetuarem o pre/aro para administração da vacina\ontra a Covid- 19 

na presença da pessoa que receberá a dce do imunizante. 

Parágrafo único. Em se ttatando  da administração do imunizante\nas pessoas 

menores de 18 anos, idosos acima e 65 (sessenta e cinco anos) e indivíduos \que tenha a 

capacidade intelectual reduzida, o p/eparo e administração deverá ser feito na prejença de um 

acompanhante que seja maior de/idade e plenamente capaz, de preferência )4ue  seja um 

parente da pessoa que vai receber dose da vacina. / 

Art. 2° Em caso de d€cumprimento desta lei o responsável p ará multa de 40 

UPF/RO, e ainda, responderá ad inistrativarnente, civilmente e penaim te por seus atos. 

Art. 3° Ficam sujeitos ao pagame ulta de 40 O profissionais da saúde 

ou qualquer munícipe que pralcar conduta de ordem d ri idade de acinação caracterizada 

como afrMa pe.taciona1iz/ção de plano d cinaç-4a-fi1a). 
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Art. 40  O município, através da 	retaria e ú 

lista de vacinados, salvo daqueles cuj sigilo de dados seja 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publ 

Gabinete do 
RO, aos dy 
de dois-iiIi 

deverá publicar semanalmente a 

tegido por lei. 

to do Município de Buritis - 
dias do mês de maio do ano 
e um. 

ALDI O RIGUESE OLI 
Prefe o do Muni 'pio 

'9tunçIpio de Iafl* 

ra ao ubhcaç'o de Atosfjcjajs 
e Ahmenta o do Portal da Transpaéncja 

Mal 8866.  PMB/Ro 
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