
Câmara Municipal de Umuarama
ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI Nº 20/2021

Institui o Fundo Municipal de Vacinação contra a
Covid-19 (FMVC) e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO
PARANÁ, APROVA:

Art. 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Vacinação contra a
Covid-19 (FMVC), com personalidade contábil, ligado diretamente à Secretaria
Municipal de Saúde e que procederá à sua execução orçamentária nos termos de
sua competência.

§1º Os recursos do fundo a que se refere o caput desta Lei serão
destinados prioritariamente para a aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços
de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e
publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a Covid-19.

 §2º A aquisição referida no §1º deste artigo pode ser efetivada
diretamente pelo Município de Umuarama junto ao fornecedor ou indiretamente,
como por meio de Consórcio Público do qual participe.

§3º A dispensação dos bens ou serviços contratados com os recursos
do Fundo deverá observar a respectiva legislação federal, estadual e municipal, mas
preferencialmente aos residentes no Município de Umuarama.

Art. 2º Os recursos do Fundo Municipal de que trata esta lei serão
provenientes de:

I - repasses de valores do Orçamento Geral do Município;
II – doações ou legados, de qualquer ordem, que venha a receber de

pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais e
internacionais;

III - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como
remuneração decorrente de aplicação de seu patrimônio; e
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IV - quaisquer outros recursos que, pela legislação, não sejam
proibidos de serem-lhe destinados.

Art. 3º Os recursos financeiros destinados ao Fundo Municipal de que
trata a presente Lei serão depositados obrigatoriamente em conta especial de
titularidade do Fundo, mantida em estabelecimento bancário oficial, e somente
poderão ser utilizados para as finalidades específicas descritas nesta Lei.

§ 1º O orçamento e a contabilidade do Fundo obedecerão às normas
orçamentárias e financeiras, especialmente as estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e
Lei Complementar nº 101/2000, pelas instruções do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná e as estabelecidas no Orçamento Geral do Município de Umuarama.

§ 2º Os procedimentos contábeis relativos ao Fundo serão executados
pela Contabilidade Geral do Município.

Art. 4º Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização
orçamentária e, em casos de insuficiência ou de omissões orçamentárias, poderão
ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e
abertos por Decreto do Poder Executivo.

Art. 5º Constituem ativos contábeis do Fundo Municipal de que trata
esta Lei:

I - as disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial,
oriundas de suas receitas;

II - os haveres e direitos que porventura vier a constituir; e
III - os bens móveis e imóveis que forem adquiridos e direitos que lhe

forem vinculados.

Art. 6º O passivo do Fundo Municipal de que trata esta Lei é
constituído pelas obrigações de qualquer natureza que venha a assumir.

Art. 7º Os recursos do Fundo Municipal de que trata esta Lei serão
geridos pelo Secretário Municipal de Saúde, observados os fins a que se destinam e
somente mediante autorização do Conselho Municipal de Vacinação contra a
Covid-19 (CMVC).

Art. 8º Fica criado, como órgão colegiado, o Conselho Municipal de
Vacinação contra a Covid-19 (CMVC), vinculado ao Prefeito Municipal, por linha de
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coordenação, nos termos do que prevê o artigo 26 da Lei Complementar Municipal
nº 461, de 2 de julho de 2019, ao qual compete:

I – examinar e aprovar a aplicação dos recursos do Fundo de que trata
esta Lei, de forma a dar atendimento às suas finalidades;

II – sem prejuízo de outros órgãos de controle interno e externo,
fiscalizar o gerenciamento dos recursos do Fundo e o cumprimento dos
planos, programas e projetos aprovados nos termos do inciso anterior;

III - promover estudos e apresentá-los ao Poder Executivo, destinados
a adequar os anseios da população em relação às finalidades do Fundo de que trata
esta Lei; 

IV - elaborar e reformar seu Regimento Interno; 
V - prestar contas aos órgãos competentes, na forma da lei; e 
VI - outras atribuições que lhe sejam atribuídas por seu Regimento

Interno, desde que decorram das anteriormente listadas e que não contrariem esta
Lei ou outra legislação.

Parágrafo único. Superada a situação de emergência pública
decorrente da pandemia causada pela Covid-19 e a necessidade de ações que
visem à vacinação contra referida doença ou deliberada a extinção do FMVC, pode
o CMVC deliberar pelo emprego dos seus recursos em outras medidas de interesse
público local, preferencialmente ligadas aos prejuízos gerados pela pandemia, ou
pela reversão dos valores ao Fundo Municipal de Saúde. 

Art. 9º O CMVC será composto por 9 (nove) membros titulares e
respectivos suplentes, conforme segue:

I – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
II – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Indústria,

Comércio e Turismo;
III – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
IV – 1 (um) representante da 12ª Regional de Saúde do Estado do

Paraná;
V – 1 (um) representante da Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Umuarama (ACIU);
VI – 1 (um) representante da Câmara Municipal de Umuarama;
VII - 1 (um) representante da Associação Médica de Umuarama;
VIII - 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, mais

especificamente da Subseção de Umuarama; e
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IX - 1 (um) representante da Universidade Paranaense,
especificamente de um dos Campus de Umuarama.

§1º Cada entidade e órgão constante nos incisos do caput deste artigo
indicará seus representantes, como membro titular e suplente, mediante ofício, após
solicitação do  Chefe do Poder Executivo ou do CMVC, sendo que nenhum
conselheiro poderá representar mais de um segmento listado. 

§2º As nomeações serão feitas por Decreto do Poder Executivo
Municipal.

§3º Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, admitida  uma
recondução.

§4º Os mandatos terão início sempre no primeiro dia útil subsequente
ao vencimento do biênio em curso.

§5º O mandato de todos os Conselheiros será exercido gratuitamente,
vedada qualquer forma de remuneração ou ajuda de custo, sendo os seus serviços
considerados relevantes ao Município de Umuarama.

§6º As hipóteses e o procedimento de substituição e destituição dos
conselheiros deverão ser previstas no Regimento Interno do Conselho, que deverá
oportunizar o direito de defesa ao destituído ou substituído.

Art. 10. O CMVC será presidido por membro eleito para tal fim, pelos
seus pares, dentre os representantes não governamentais, sendo estes os referidos
nos incisos V a IX do caput do artigo 9º.

§1º O CMVC reunir-se-á ordinariamente no período designado em seu
Regimento Interno e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu
Presidente ou Pelo Chefe do Poder Executivo.

§2º As reuniões do CMVC serão públicas e presididas por seu
Presidente, sendo instaladas somente se presentes, no mínimo, 5 (cinco)
conselheiros com direito a voto.
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§3º As decisões do Conselho dar-se-ão sempre por maioria de votos
dos presentes com direito a voto, em reunião instalada nos moldes do §2º deste
artigo.

§4º O funcionamento do Conselho de que dispõe esta Lei será
disciplinado em Regimento Interno, a ser aprovado pelo próprio Conselho.

§5º O direito a voto nas reuniões do Conselho é conferido aos seus
conselheiros titulares, sendo que os suplentes apenas votarão nas ausências e
impedimentos dos respectivos titulares, devida e previamente comunicados ao
Presidente.

Art. 11 O Conselho elaborará, em reunião própria, o seu Regimento
Interno, a ser aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. O Regimento Interno deverá conter todas as demais
regras sobre seu funcionamento.

Art. 12. Em desaparecendo a necessidade do FMVC, o que deverá ser
deliberado pelo CMVC, ele será extinto com observância do que disposto no
parágrafo único do artigo 8º desta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de abril de 2021.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal


