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Insere a cobertura de vacina contra o COVID-19
como obrigação dos planos e seguro privados
de assistência à saúde no âmbito do Estado de
Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º Esta Lei inclui a obrigatoriedade de cobertura de vacina contra o COVID-19 pelos planos e
seguros privados de assistência à saúde, imediatamente, de forma não onerosa, aos seus usuários. 

§ 1º Não poderá ser imposta qualquer cobrança de prestação financeira imediata aos seus associados,
consumidores e/ou dependentes, sendo o valor da vacina contra o COVID-19 diluída na composição de
custos das mensalidades, na forma da Lei Federal no 9.656/1998. 

§ 2º Também será reembolsável aos usuários o valor desembolsado, nos limites das obrigações
contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário, titular ou dependente, com a aquisição de Vacina
contra COVID-19, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares
praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega à
operadora da documentação adequada; 

§ 3º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade, a redução de mortes
pela COVID-19, a redução de internações nas redes privadas de saúde em decorrência de complicação
no tratamento da pandemia de COVID-19. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA
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O objetivo do presente projeto de lei é salvar vidas, desonerar os cofres estatais, universalizar a distribuição
de vacinas em diversas frentes.

É público e notório que brevemente, sejam iniciadas as tratativas para a imunização contra a COVID-19,
sendo dever de todos hoje lutar contra a pandemia que já ceifou quase dois milhões de vidas no Planeta. 

Assim, com a oferta de vacinas por meio dos planos de saúde, parte da população já será imunizada no
combate à COVID-19, auxiliando o Estado de Mato Grosso no enfrentamento a Pandemia, visto que, terá
reduzido o seu campo de atuação em relação aqueles que não seja usuários de planos de saúde, dando
atenção, por via de consequência, a população hipossuficiente. 

Outro ponto positivo do projeto e na linha da liberdade econômica, como pontuou o nobel de economia Milton
Friedman, “não existe almoço grátis” e certamente quando da composição de custos as operadoras de
planos de saúde já embutirão o valor da vacina em os planos para os consumidores finais, além do que a
própria ótica consumerista do caso em tela leva a crer ser mais inteligente para as operadoras de planos de
saúde esse custeio que arcar com onerosas internações de seus usuários em decorrência de complicações
no combate ao COVID-19. 

Logo, portanto, me parece que é uma proposição benéfica para toda a sociedade, uma vez que a vacinação
é uma das maiores conquistas da humanidade, sendo o meio mais seguro e eficaz de prevenir doenças
infectocontagiosas. 

A vacina protege o corpo humano contra vírus e bactérias que provocam vários tipos de doenças graves, que
podem afetar seriamente a saúde das pessoas levando-as, inclusive à morte. Como é o caso do Coronavírus
– COVID-19. 

Assim, peço o apoio de meus nobres pares para a aprovação deste importante projeto para a sociedade
mato-grossense. 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Fevereiro de 2021

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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