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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário. 

  

Município de São Sebastião do Umbuzeiro, Estado da Paraíba, em 20 

de dezembro de 2021. 

  

ADRIANO JERONIMO WOLFF 
Prefeito 

  

Publicado por: 
João Paulo Pereira da Silva 

Código Identificador:4B696A78 

 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 00453/2021 

 

Lei nº 00453/2021 Em, 20 de Dezembro de 2021. 
  

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

UMBUZEIRO, PARA O PERÍODO 2022 à 2025, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

UMBUZEIRO, ESTADO DA 

PARAÍBA, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

  

Artigo 1.º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 

à 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição 

Federal, estabelecendo, para o período, os programas em seus 

respectivos objetivos, indicadores e custos da administração 

municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 

para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos 

Anexos I a VI. 

  

Artigo 2.º - As prioridades e metas para o ano 2022 conforme 

estabelecido no artigo da Lei de Diretrizes, que dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para 2022, estão espefificadas nos Anexo de 

I a VI a esta Lei. 

  

Artigo 3.º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta 

Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo 

Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico. 

  

Artigo 4.º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias 

e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal 

seguirão as diretrizes da lei orçamentária anual. 

  

Artigo 5.º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de 

programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas 

metas, sempre que tais modificações não requeram mudanças no 

orçamento do município. 

  

Artigo 6.º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o 

dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados 

da implantação deste Plano. 

  

Artigo 7.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

ADRIANO JERONIMO WOLFF 
Prefeito 

Publicado por: 
João Paulo Pereira da Silva 

Código Identificador:5EE77865 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 2952/2022 

 

ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À 

EPIDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 NO 

MUNICÍPIO DE SAPÉ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

SAPÉ/PB, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei 

Orgânica do Município e pelo art. 22, § 8º, II, da Constituição 

Estadual da Paraíba, 

  

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão 

pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, 

anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 

2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 

2020, que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante 

ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de 

Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da 

condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida 

pela Organização Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta 

sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, 

ou mesmo em ambientes abertos aglomerados; 

CONSIDERANDO a alta taxa de transmissibilidade da COVID-19 e 

a necessidade de distanciamento social como medida efetiva de 

prevenção; 

CONSIDERANDO o cenário epidemiológico apresentado nas 

últimas semanas, que levou o município de Sapé à bandeira amarela, 

segundo os critérios do Plano Novo Normal do Governo do Estado da 

Paraíba e a necessidade de adoção de medidas, com a finalidade de 

conter a propagação do número de casos em Sapé; 

  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual que dispõe sobre a adoção de 

novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 

pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 

  

D E C R E T A: 
  

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade de apresentação do 

comprovante de vacinação contra a Covid-19, com esquema 

vacinal completo, para ingressar e permanecer em repartições 

públicas, bares, restaurantes, casas de shows, boates e 

estabelecimentos congêneres, em teatros, cinemas, nos eventos 

sociais, corporativos e esportivos em todo o território municipal, 

desde que a imunização já tenha sido disponibilizada para a faixa 

etária correspondente. 
  

§ 1º Por esquema vacinal completo compreende-se a condição do 

recebimento de duas doses das vacinas Biontech Pfizer, 

Coronavac Butantan e Astrazeneca Fiocruz; ou ainda, do 

recebimento de uma dose da vacina Janssen, desde que a 

imunização já tenha sido disponibilizada para a faixa etária 

correspondente. 
  

§ 2º Os estabelecimentos citados no caput ficam obrigados a exigir 

a apresentação do comprovante de vacinação que ateste que seu 

portador completou o esquema vacinal contra a Covid-19 para a 

sua faixa etária, o que poderá ser feito por meio físico, através de 

carteira de vacinação para COVID-19 emitida pelas autoridades 

sanitárias municipais ou estaduais, ou eletrônico, por meio do 

aplicativo Conecte SUS, ou por outra plataforma digital para essa 

finalidade. 
  

§ 3º O comprovante de vacinação deverá ser apresentado 

juntamente com o documento de identidade ou de qualquer outro 

documento com foto do seu portador. 
  

§ 4º A exigibilidade do comprovante de vacinação não dispensa o 

cumprimento pelos estabelecimentos das outras medidas de 

prevenção contra a Covid-19, estabelecidas em decretos ou 

protocolos sanitários.  
  

§ 5º Os estabelecimentos obrigados a cobrar o passaporte 

sanitário deverão estender a exigência aos seus trabalhadores e 

colaboradores. 
  


