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DE  cONsclENTlzACAO  DA  sAfroE  DA
MULHER REALIZADA PELAS UNIDADES
DE SAtoE qsF).

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE BOA  VISTA,  faz  saber a todos os habitantes do Municipio, que a

Cfimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art.  1°  Fica  instituido,  no  ambito  do  Municipio  de  Boa  Vista,  o  premio  incentivo  vinculado  a

Campanha de Conscientizapao da Sadde da Mulher.

§  1° -Ao premio incentivo de que trata esta lei conconerao todas as usualias do sexo feminino da rede

pdblica de  sadde do  municipio  de Boa Vista que realizarem a Coleta do  Citopatol6gico do  Colo do

Utero (Papanicolau) via SUS nas Unidades Basicas de Satde no periodo regulamentado por Decreto;

§ 2° - Somente estarao aptas a concorrer ao premio incentivo referente a canpanha as colctas realizadas

no prazo estipulado no pafagrafo 1° deste artigo.

Art. 20 As usudrias que aderirem a campanha, realizando a coleta no periodo disposto, concorrerao por

meio de sorteio, na respectiva UBS, aos seguintes premios:

a) 01 (uma) TV Smart Led 32" na Unidade Basica de Sadde Maria Eugenia Farias A]meida Motta;

b) 01 (uma) TV Smart Led 32" na Unidade Basica de Satde Nanci Guedes;

c) 01 (uma) TV Smart Led 32" na Unidade Basica de Sadde Otaciam Pereira Leite.

§ 1° -0 sorteio sera realizado, em data reguLamentada por Decreto, por meio de transmissao ao vivo em
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§  2°  - A  cerim6nia de  premiapao,  da qual  as  sorteadas participarao,  sera realizada na  Secretaria de

Sadde do municipio, na semana subsequente ao sorteio, em data e hordrio anunciados no momento do

sorteio e tanb6m divulgados em pagina oficial do Municipio de Boa Vista.

Art.  3° Os  procedimentos  administrativos  que tramitarem  para viabilizar a realizapao  do  Sorteio  da

Campanha deverao garantir o cumprimento dos prazos previstos no decreto,

Art. 4° A Camara Municipal de Vereadores autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesas

no valor de ate R$  6.000,00  (seis  nil  reais),  decorrentes da presente  Lei,  correndo estas por verbas

pr6prias, consignadas em orcamento e suplementadas, se necessdrio.

Art. 50 0 Poder Executivo regulamentari a presente lei, dispondo especialmente sobre o pen'odo para a

coleta do exame, a data e o procedimento da realizapao do sorteio.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicapfro.
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Publique-se. Registre-se. Cunpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 16 de agosto 2021.

MARCELO ROI)RIGUES DA COSTA
Prefeito

Publlcado por:
Jean Carlos Correia de Luna

C6digo ldentificador:EE6E6760

SECRETARIA DE AI)MINSTRACAO
RESENIIA N.a 062/202|
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de suas  atribuiq6es q`ie  lhe s5o conferidas pelo  Decreto n.a 037/2014,
e   demais   di8posic5es   legais,   INDEFERIU   o   segul`te  pedido   de
Licen¢a Premio per as§iduidade, abaixo:

Alhandra, ern 16 de agosto de 2021.

SEVERINO RUFINO I)E SANTANA NETO
Secretdrio de AdmiDistrapto

I'ul)licado por:
Lucia Carla Bezerra de Farias

C6dlgo Identiflcrdor:8 8596506

SECRETARIA DE ADMINSTRACA0
RESENIIA N.a 063/Z02l
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de  sues atribuic6es que  lhe  sao conferida§ pelo Decreto n.0 037/2014,
e demais disposic6es legais, DEFERIU o seguinte pedido de Licenga
Premio por assiduidade, abaixo :

Alhandra, em 16 de agosto de 2021.

SEVERINO RUFINO DE SANT:ANA NETO
Secrettho de Administmoao

Publlcado por:
Lucia Carla Bezerra de Farias

Cedlgo ldentlficador:3222BC4F
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DISPOE    SOBRE    A    CRIACAO    DE    PREMIO
INCENTIVO   VINCULADO   A  CAMPANHA   DE
CONSCIENTIZA¢AO  DA  SACJDE  DA  MULHER
REALIZADA   PELAS   UNIDADES   DE   SAUDE
(ESP).

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  BOA  VISTA,  faz  sat)er a todos  os
habitantes  do  Municipio,   que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  eu
sanciono a seguinte LEI:
Art.   1°  Fica  instituido,  no  ambito  do  Municipio  de  Boa  Vista,  o

premio incentivo vinculado a Campanha de Cousciendzac5o da S rfude
da Mulher.
§  1° - Ao premio incentivo de que trata esta lei  concorrerao todas as
usudrias do sexo femmino da rede pbblica de sadde do municipio de
Boa  Vista  que  realizarem  a  Coleta  do  Citopatologico  do  Colo  do

Utero  (Papanicolau)  via  SUS  nas  Uflidades  Bdsicas  de  Sadde  no
periodo regulament8do por Decreto;
§ 2° - Somente estario aptas a concorrer ao pTemio incentivo referente
a caxpanha as coletas realizades no prazo estipulado no parigrafo  10
deste andgo.
Art.  2°As usudrias  que  aderirem a campanha,  rcalizando a coleta no
periodo disposto, concorrer5o por meio de sorleio, in respectiva UBS,
aos seguintes premios:
a) 01  (rna) TV Smut Led 32" na Unidade Bdsica de Srdde Maria
Eugenia Farias Almeida Motto;
b)  01  (uma)  TV  Smart  Led 32"  na Unidede Basica de  Sa¢de Nancl
GuedeB;
c) 01  (rna) TV Smart Led 32" na Unidade Bdsica de Salde Otachana
I'ereira Leite.
§  1° - 0  solleio  sera realizado,  em data regulamentada par Deereto,
por meio detransmissao ao vivo em Radio Local e live pela pagina do
Facebook da Prefeitura.
§  2°  -  A  cerim6nia de premiagao,  da  qunl  as  sorteadas participario,
sere  realiznda   na   Secretaria   de   Sadde   do   municipio,   na   semana
subsequente ao sorteio, em data e horirio anunciados no momento do
sorteio e tambem divulgados em pigiva oficial do Municipio de Boa
Vista.
Art.    3°Os    procedimentos    administrativos    que    tramitarem    para
viabiLizar  a  realizacao  do  Sor(eio  da  Campanha  deverao  garantir  o
cumprimento dos prazos previstos no decreto.
Art.   4°A   Camara   Municipal   de   Vereadores   autoriza   o   Poder
Executivo Municipal  a efetuar despesas no valor de ate R$  6.000,00
(seis m]l reais), decorrentes da presente Lei, correndo estas por verbas
pr6prias, consignadas em orcamento e suplemenfadas, se necessario.
Art.  5°  0  Poder  Executivo  regulamentari  a  preseote  lei,  dispondo
espeeialmente  sobre  o  pehodo  para  a  coleta  do  exame,  a  data  e  a
procedimento da reaLiza9ao do sorteio.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor in data da sua publica9ao.

Boa Vista -PB,  16 de agosto de 2021.

ANDRE LUIZ COMES DE ARAbJO
Prefeito

pubiicedo po
K6zLa Silmam Costa Fnd
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CONCEDE      REDucao     NO      VALOR      DO
PACIAMENTO   DO   IPTU   E   ADOTA   OUTRAS
PROVIDENCIAS.

3il##Lgi8prsTT5fflRrvg¥oaDE£
Municipal de Vercadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1° -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  conceder
uma  redu9ho  de  10%  (dez  por  canto)  sobre  o  valor  do  lmposto
Predial e Territori.al Urbano, relativo ac corrente exercieio.

PARAGRAFO  tJNICO - A  reducao  a que  se  refere o  Caput deste
Artigo,  fica  condicionade  aos pagamentos  efetuados ate o  dia 2aj!9
outubro de 2021.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a isentar, para
pagamentos a vista, a cobranga de juros e demais corre96es, sobre os
valores referentes aos PTU's inscritos na Divida Ativa do Municipio,
entre os exercicios de 2016 a 2Q2g, podendo o debito, com a cobrapa
dejurosedemaiscorre95es,serparceladoemat6QUATROparcelas.

PARAGRAFO   rfuco   -   Em   caso   de   parcelamento,   o   nao
cuqu.mento de alguma dos parcelas ensejnd no encaninhamento do
oonie  do  contribuinte  so  Serviaps  de  Prote9ao  ao  Credito  para  a
respectiva negativapto.

www.diariomunicipal.com.br/finp 12


