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Parari, 01 de Novembro de 2021 
IV-obter empréstimos de instituições oficiais ou 

participar dos programas sociais do governo do 

K» Edição Extra «» Atos do Poder Executivo 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
Municipal, 

V. renovar matrícula em estabelecimento de ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
O PRESIDENTE DA CÄMARA MUNICIPAL 

DE PARARI faz saber que a Casa Legislativa aprovou, e 
eu, em razão da sanção tácita, nos termos dos § F1° e 7°, 

ambos do art. 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como 
do $3 art. 183 c/c art. 186 do regimento interno, 

ensino oficial do Municipio de Parari-PB;, 
S1° A determinação do âmbito de abrangência, a 

temporalidade inicial e final das restrições deve ser 
determinada pelo Poder Executivo Municipal com a 
devida fundamentação de necessidade, baseada em 
evidencias cientiíficas eanálise em informações 
estratégicas em saúde. 

PROMULGO a seguinte Lei: 

$2° 0 chefe do Poder Legislativo poderá 
regulamentar o disposto nesta Lei no âmbito de suas 

dependências em relação aos seus servidores e usuários de 

seus serviços. 

LEI N° 406/2021 

Institui a politica de vacinaç�o contra a COVID- 

19 no municipio de Parari-PB. 
Art. 1° A vacinação em massa da população 

constitui medida adotada pelas autoridades de saúde 

pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a 

morbimortalidade de doenças infecciosas transmissiveis e 
a provocar imunidade coletiva com vistas a proteger toda 
a coletividade, em especial os mais vulneráveis ao virus. 

Art. 2° A vacina contra a COVID-19 deve ser 

Art. 5° O Poder Executivo Municipal dará ampla 

divulgação a informações sobre a eficácia concreta dos 
imunizantes, segurança e contraindicações. 

Art. 6° Fica vedada a vacinação forçada ou 
qualquer medida invasiva sem o consentimento dos 
individuos, sendo preservado o direito à intangibilidade,
inviolabilidade e integridade do corpo humano.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Paço da Casa Legislativa José Acelino de Queiroz, Parari 

universal e gratuita para toda a população, devendo ser 
garantida pelos poderes públicos com base na reserva do 
possivel e disponibilidade material conforme a ordem de - PB, 29 de Outubro de 2021. 

prioridade estabelecida 
Art. 3° A ordem de prioridade da vacinação será 

Executivo definida pelo Poder Municipal, em 

consonância com o Plano Nacional de Imunização, 
levando 
em consideração a exposição ao agente etiológico e a 
vulnerabilidade imunológica dos grupos sociais, com base 

em evidencias cientificas e em análises sobre informações 

estratégicas em saúde. 
Aak 

Art. 4° Garantida à disponibilidade universal da 
vacina contra a COVID-19 e o atendimento da faixa etária 

para vacinação, os individuos que se recusarem à 

imunizaç�o poderão ter os seguintes direitos restritos 
I - proibição de frequentar bares, restaurantes, 

casas de shows e congêneres, 
II - inscrever-se em concurso ou prova para 

função pública, ser investido ou empossado em cargos na 

Administração Pública Municipal direta e indireta, 
II - receber vencimentos e remuneração, salário 

ou proventos de função ou emprego público, autárquico, 
fundacional, empresas, institutos e sociedades de qualquer 
natureza, mantidas e subvencionadas pelo governo 
Municipal ou que exerçam serviço público delegado, 

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PARARI faz saber que a Casa Legislativa aprovou, e, 
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eu, em razão da sanção tácita, nos termos dos § $1° e 7, 
ambos do art. 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como 
do $3° art. 183 c/c art. 186 do regimento interno, 
PROMULGO a seguinte Lei: 

Dispõe sobre a instalação de equipamento 
eliminador de ar na tubulação de abastecimento de 

água no município de Parari, Estado da Paraíba, e 

dá outras providências. 

Art. 1° Fica a empresa concessionária do serviço 

público de abastecimento de água no municipio de Parari, 
Estado da Paraíba obrigada a instalar, por solicitação do 

consumidor, equipamento eliminador de ar na tubulação 

que antecede o hidrômetro de seu imóvel. 

LEI N° 407/2021 

Institui no calendário escolar as datas 

comemorativas ao solo e aos agricultores no 
municipio de Parari-PB. 

S 1° As despesas de aquisição do equipamento Art. 1° Ficam criadas no calendário escolar do 
Municipio as datas comemorativas ao solo e aos 

agricultores. 

eliminador de ar e sua instalação correrão às expensas da 

concessionária a que alude o 'caput'. 

S 2° O equipamento de que trata o caput deverå 

estar de acordo com as normais legais do órgão Cada escola deverá organizar ações 
pedagogicas para promover a sensibilização dos fiscalizador competente. 

$1° 

educandos para o tema de cada data.

$2- Fica a cargo da Secretária Municipal de 

Educação e Cultura e do representante do Núcleo publicação desta lei deverão tero equipamento eliminador 

Regional 
informação do calendário escolar. 

Art. 2° Os hidrômetros a serem instalados após a 

de ar instalado conjuntamente, sem ônus adicional para o 

consumidor 
de Educação, a responsabilidade pela 

instalação dos equipamentos 
eliminadores de ar deverá ser feita pela concessionária 

responsável pelo abastecimento de água no municipio de 

Art. 2° As datas a serem acrescidas no calendário Art. 30 A 
escolar municipal serão: 15 de abril - Dia Nacional da 

Conservação do Solo (Lei Federal 7.876 de 1989); 28 de 

julho Dia do Agricultor (Decreto de Lei n° 48.630 Parari/PB ou por empresa profissional por este autorizada. 

de 1960) e, dia 05 de dezembro - Dia Mundial do Solo 

(Resolução FAO/ONU n° 68/232 de 2013). Art. 4 Após a solicitação do consumidor, 
protocolada junto a concessionária, esta empresa terá o 

3° - Nas espectivas datas as escolas prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar a instalação Art. 
trabalharão nos conteúdos pedagógicos temas especificos do equipamento eliminador de ar na tubulação. 
e contextualizados, que deem visibilidade ao componente 
curricular solo como elemento fundamental do meio 
ambiente e a figura dos agricultores como personagens 
essenciais para o cuidado com o solo e a atividade 
agropecuária sustentável. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto
no caput sujeitará a concessionária a efetivar o desconto 
de 30% (trinta por cento), do valor correspondente a conta 
mensal de consumo de água do mês imediatamente 
anterior, incidente sobre o valor das contas mensais de 
consumo de água posteriores, até a regularização do 
disposto nesta lei. 

Art. 4 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, Revogando-se as disposições em contrário. 

Art. 5° O teor desta lei será divulgado ao Paço da Casa Legislativa José Acelino de Queiroz, 
Parari PB, 29 de Outubro de 2021 consumidor por meio de informação impressa na conta 

mensal consumo de água, emitida pela concessionária,
bem como em seus materiais publicitários. 

Art. 6° Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) 
dias apos a data de sua publicação. 

Paço da Casa Legislativa José Acelino de Queiroz, 
Parari PB, 29 de Outubro de 2021. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PARARI faz saber que a Casa Legislativa aprovou, e, 
eu, em razão da sanção tácita, nos termos dos § §1° e 7, 
ambos do art. 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como 
do $3° art. 183 c/c art. 186 do regimento interno, 
PROMULGO a seguinte Lei: 

LEI N° 408/2021 

INFORMATIVO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI, CRIADO PELA LEI 05/1997 DE 31/01/1997. 

EDIÇAO EXTRA EM 01/11/2021 


