
Senhores (as) Deputados (as), 

Nobres Pares, 

A pandemia causada pela Covid-19 em todo o mundo ainda preocupa a todos, o 

aumento do número de vacinados soa como um ponto esperança após os números 

alarmantes e desastrosos de mortos que vimos na primeira e segunda onda em todo o 

território nacional. Entretanto, para que o resultado efetivo da vacina seja obtido, a 

imunização coletiva precisa ser rápida e o sistema vacinal (1ª e 2ª doses) precisa ser 

completado no tempo estabelecido pelo fabricante. Caso contrário, o aparecimento de 

novas variantes do vírus será possível, e continuaremos nesta luta interminável. 

No Estado do Amazonas, cerca de 2.227.909 pessoas já tomaram a primeira dose da 

vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 52,95% da população, enquanto apenas 

20,39% retornou para completar o esquema vacinal. Dados da Fundação de Vigilância em 

Saúde do Amazonas – FVS identificaram 189.811 pessoas com a segunda dose em atraso no 

Estado, sendo a maioria (72.796) da Cidade de Manaus, número preocupante e que requer 

atenção do Poder Público do Estado, visando evitar um aumento de novos casos, 

internações e óbitos causados pela Covid-19. 

Medidas efetivas estão sendo tomadas por diversas Prefeituras em todo o País, com 

o objetivo de assegurar a vacinação de todos os servidores, como a Prefeitura de Manaus,

que publicou o Decreto nº 5146 de 01 de Setembro de 2021, que obrigará o agente público a 
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apresentar o comprovante de imunização no órgão ou entidade municipal quando 

solicitado, ou apresentar justificativa para a não imunização. 

A mesma prática foi adotada pela Prefeitura de São Paulo, que publicou o Decreto nº 

60.442 de 6 de Agosto de 2021, que determinou a vacinação aos servidores e empregados 

públicos. Caso isto não ocorra, será caracterizada como falta disciplinar, passível de pena.  

Desta forma, adotar práticas que busquem incentivar empresas privadas a vacinar 

seus trabalhadores ajudará o Poder Público a cumprir o sucesso do Plano Nacional de 

Imunização – PNI e evitar o surgimento de novas variantes do Sars-Cov-2. Por isto, 

apresentamos o presente anteprojeto de Lei, que “Dispõe sobre a Instituição do Programa 

de Vacinação dos Trabalhadores da Iniciativa Privada do Estado do Amazonas – PVT/AM” 

que segue abaixo correlacionado. 

Ante aos termos apresentados, Requeiro à Mesa Diretora, seja encaminhado 

anteprojeto de Lei  ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amazonas, Wilson 

Miranda Lima, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Fazenda, Alex 

Del Giglio, que visa estabelecer medidas de incentivo fiscal às empresas da iniciativa 

privada que garantirem a vacinação de seus trabalhadores. 

Diante da relevância deste tema, conto com a compreensão dos meus pares para a 

aprovação deste Requerimento. 

 

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 

de Setembro de 2021. 
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ANTEPROJETO DE LEI N°                    /2021 

Autor: Deputado Roberto Cidade. 

Dispõe sobre a Instituição do Programa 

de Vacinação dos Trabalhadores da 

Iniciativa Privada do Estado do 

Amazonas – PVT/AM. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS 

DECRETA: 

Art. 1° Fica instituído o Programa de Vacinação dos Trabalhadores da Iniciativa Privada do 

Estado do Amazonas – PVT/AM.  

Art. 2º São objetivos do programa: 

I – contribuir com a saúde do trabalhador, mediante acesso incondicional ao processo de 

imunização contra a Covid-19. 

II – progredir no processo de integração entre as pessoas jurídicas e seus trabalhadores; 

III – contribuir para as iniciativas de retorno seguro do trabalhador às atividades laborativas, 

econômicas e sociais; 

IV – incentivar as pessoas jurídicas a voluntariamente implementarem programas internos 

de busca ativa de seus trabalhadores e familiares, visando o a integralização do ciclo vacinal; 

Art. 3º As pessoas jurídicas que aderirem ao PVT/AM poderão receber incentivos fiscais por 

meio de deduções ou anistias a serem definidas em legislação própria pelo Poder Executivo 

Estadual, até o limite das despesas comprovadamente realizadas no período base, com a 

execução do programa com seus trabalhadores. 
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Art. 4º O Governo do Estado estabelecerá metas percentuais para cada pessoa jurídica que 

aderir ao PVT/AM, devendo a pessoa jurídica garantir que seus trabalhadores completem o 

ciclo vacinal com eficiência e celeridade, sob pena de não fazer jus aos incentivos fiscais 

estabelecidos pelo Poder Executivo. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na Data de sua publicação. 

 

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em 
Manaus, 03 de Setembro de 2021.  
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