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DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 953/2019 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 953/2019 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

apresentação do Cartão de Vacinação no ato 

da matrícula ou rematrícula nas redes pública e 

privada de ensino no Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade de apresentação do Cartão de Vacinação no ato da 

matrícula ou rematrícula nas redes pública e privada de ensino no Estado. 

 

Parágrafo único. Em caso de ausência do Cartão ou seu extravio, a direção da escola 

encaminhará o matriculado ou, nos casos de menores impúberes, seus pais ou responsáveis, à 

unidade de saúde mais próxima da unidade escolar ou de suas residências para fins de 

regularização do documento. 

 

Art. 2º A direção da escola deverá averiguar se o matriculado possui todas as vacinas 

obrigatórias previstas no calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde. 

 

§ 1º Caso constatada a ausência de alguma vacina obrigatória, a direção da escola notificará o 

matriculado ou, nos casos de menores impúberes, seus pais ou responsáveis, a comparecer à 

unidade de saúde mais próxima da escola ou de sua residência para a devida regularização das 

vacinas. 

 

§ 2º Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, a direção da escola notificará o matriculado, seus 

pais ou responsáveis para que apresentem o Cartão de Vacinação devidamente regularizado. 

 

§ 3º As medidas previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo somente deixarão de ser tomadas 

mediante apresentação à direção da escola pelo matriculado ou, nos casos de menores 

impúberes, seus pais ou responsáveis, de laudo médico que ateste a contraindicação explícita 

da aplicação das vacinas faltantes no Cartão de Vacinação. 

 

Art. 3º O não atendimento das medidas previstas no art. 2º desta Lei dará ensejo às seguintes 

medidas por parte da direção da escola: 
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I - notificação à Secretaria de Estado da Saúde – SESA para que encaminhe à residência do 

matriculado uma equipe, com o objetivo de promover a regularização do calendário de 

vacinação; 

 

II - no caso de insucesso da medida prevista no inciso I deste artigo, a SESA notificará, nos 

casos de menores impúberes, o Conselho Tutelar, o Ministério Público Estadual, a Defensoria 

Pública Estadual, o Juízo da Infância e da Juventude da Comarca sobre o calendário nacional 

de vacinação instituído pelo Ministério da Saúde, alertando ainda tais órgãos acerca do risco à 

saúde do menor e da população em geral que a não vacinação pode ocasionar; 

 

III - no caso de insucesso da medida prevista no inciso II deste artigo, a SESA notificará, nos 

casos de pessoas capazes, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual e a 

Procuradoria-Geral do Município acerca da não observância do calendário nacional de 

vacinação instituído pelo Ministério da Saúde, alertando ainda tais órgãos acerca do risco à 

saúde da pessoa e da população em geral que a não vacinação pode ocasionar. 

 

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária 

própria. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2019. 

 

 

Janete de Sá- PMN 

Deputada Estadual – PMN 

 

 

 

Em 21 de novembro de 2019. 

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR  

 

 
Bianca/Ayres/Ernesta 
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