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SANCIONADA LEI QUE PERMITE SETOR PRIVADO E ENTIDADES DA 
FEDERAÇÃO A ADQUIRIREM VACINAS CONTRA O COVID-19 

 
 
Foi publicada ontem, dia 10/03/21, a Lei 14.125/2021, que permite estados, 
Distrito Federal, municípios e pessoas jurídicas de direito privado a adquirirem 
e distribuírem vacinas devidamente autorizadas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
 
A nova lei determina que as doses adquiridas pelo setor privado deverão ser 
integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto não for 
concluída a vacinação dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Em seguida, o setor privado 
poderá usar metade das unidades que adquirir, devendo a outra metade ser 
doada ao SUS. 
 
A Presidência da República apôs, no entanto, vetos a alguns dispositivos que 
haviam sido aprovados pelo Congresso Nacional. Entre eles, o que previa a 
possibilidade de outros entes da federação adquirem vacinas com recursos 
oriundos da União.  
 
Paralelamente, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei (PL) 507/2021, que 
visa a instituir o Programa de Vacinação dos Trabalhadores (PVT). 
 
Trata-se de incentivo fiscal que, segundo o autor, Senador Nelsinho Trad (PSD-
MS), tem por propósito estimular o setor privado a alocar recursos a fim de 
imunizar seus funcionários, como forma de viabilizar o retorno de suas 
atividades produtivas de forma segura. 
 
As pessoas jurídicas que aderirem ao PVT poderão deduzir do lucro tributável, 
para fins do imposto sobre a renda, 30% das despesas comprovadamente 
realizadas para vacinação dos trabalhadores. Para que possam ser deduzidas, 
as despesas devem ser previamente aprovadas pelo Ministério da Saúde. 
 
O PL também estabelece que as despesas pagas para aplicação da vacina não 
terão natureza de salário. 
 
Outra vantagem apresentada pelo autor na justificativa do PL é a desoneração 
do poder público quanto às despesas relativas a seus planos de vacinação, que 
seriam parcialmente divididas com setor privado. 
 
O PL 507/2021 encontra-se agora no Plenário do Senado aguardando despacho 
presidencial, que determinará seu regime de tramitação na casa legislativa. 


