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ATOS PODER EXECUTIVO 

 

 
 
LEI Nº 230 /2021                                                             1º de dezembro de 2021 
 
Altera redação do artigo 4º “caput” da Lei nº 225/2021 de 05 de julho de 2021 e da outras 
providencias. 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, ESTADO DA PARAIBA, 
no uso de suas atribuições legais, e Portaria nº de 2.979 de 12 de Novembro de 2019 do 
Ministério da Saúde, faço saber que a Câmara Municipal aprova, e eu sanciono a 
seguinte lei. 
 
Art. 1º. O artigo 4º “caput” da Lei nº 225/2021 (05 de julho de 2021) paSSARÁ a ter a 
seguinte redação: 
 
“Art.4º. Do valor global do recurso financeiro pertinente ao repasse inerente ao 
pagamento de “Incentivo por Desempenho” repassado mensalmente ao Município pelo 
Ministério da Saúde o valor equivalente a 100% (Cem por cento) será destinado ao 
pagamento de incentivo por desempenho do Programa Previne Brasil rateado entre os 
profissionais: Médico da Estratégia Saúde da Família, Enfermeiro da Estratégia Saúde da 
Família, Técnico de Enfermagem da Estratégia Saúde da família, Técnicos de 
Enfermagem Lotado nas salas de Vacina, Odontóloga das Equipes de Saúde Bucal, 
Técnico e/ou Auxiliar de Saúde Bucal, Coordenação a Atenção Primária em Saúde, 
Coordenação do Previne SUS, Coordenação das vigilâncias em Saúde, Equipes 
Multiprofissionais, Agentes de Saúde e Profissionais de toda área administrativa ligada a 
Saúde, respeitando as proporções estabelecidas, conforme disposto a seguir:” 
 
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 
data de 01º de Janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, 1º de dezembro de 2021. 
 

LUIS RODRIGUES SOBRINHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
LEI Nº 225 /2021                                              Tacima/PB  05 de julho  de 2021 
 
Institui o Incentivo por Desempenho de metas do Programa Previne Brasil e da outras 
providencias. 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, ESTADO DA PARAIBA, 
no uso de suas atribuições legais, e Portaria nº de 2.979 de 12 de Novembro de 2019 do 
Ministério da Saúde, faço saber que a Câmara Municipal aprova, e eu sanciono a 
seguinte lei. 
 
Art. 1º. Fica instituído o Incentivo por Desempenho e Qualidade dos Serviços de Saúde, 
com base na Portaria nº, de 2.979 de 12 de Novembro de 2019 do Ministério da Saúde, 
que estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde 
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS; 
 
Art. 2º. O Incentivo por Desempenho e Qualidade dos Serviços de Saúde possui os 
seguintes objetivos: 
 
I - estimular a participação dos profissionais das APS_ATENÇÃO PRIMÁRIA A 
SAÚDE e Secretaria da Saúde no processo contínuo e progressivo de melhoramento dos 
padrões e indicadores de acesso e de qualidade que envolva a gestão, o processo de 
trabalho e os resultados alcançados pelos servidores; 
II - institucionalizar a avaliação e o monitoramento de indicadores nos serviços 
para subsidiar a definição de prioridades e programação de ações para melhoria da 
qualidade dos serviços de saúde; 
III - incentivar financeiramente o bom desempenho de profissionais e equipes, 
estimulando-os na busca de melhores resultados para a qualidade de vida da população; 
IV - garantir transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas a 
atenção à saúde, permitindo-se o contínuo acompanhamento de suas ações e resultados 
pela  sociedade. 
Art. 3º O Incentivo a que se refere o artigo 1º desta Lei será paga com recursos do 
Incentivo Financeiro por Desempenho do Programa Previne Brasil, transferido fundo a 
fundo pelo Ministério da Saúde, em decorrência dos resultados dos indicadores previstos 
na Portaria Ministerial Nº 3.222/2019, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por 
desempenho. 
 
Parágrafo único. O município fica desobrigado do pagamento do Incentivo de 
desempenho, caso o Ministério da Saúde deixe de repassar recursos pertinentes ou as 
metas estabelecidas não sejam alcançadas. 
 
Art.4º. Do valor global do recurso financeiro pertinente ao repasse inerente ao pagamento 
de “Incentivo por Desempenho” repassado mensalmente ao Município pelo Ministério da 
Saúde o valor equivalente a 100% (Cem por cento) será destinado ao pagamento de 
incentivo por desempenho do Programa Previne Brasil rateado entre os profissionais: 
Médico da Estratégia Saúde da Família, Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família, 
Técnico de Enfermagem da Estratégia Saúde da família, Técnicos de Enfermagem Lotado 
nas salas de Vacina, Odontóloga das Equipes de Saúde Bucal, Técnico e/ou Auxiliar de 
Saúde Bucal, Coordenação a Atenção Primária em Saúde, Coordenação do Previne SUS, 
Coordenação das vigilâncias em Saúde, Equipes Multiprofissionais, Agentes de Saúde e 
Profissionais de toda área administrativa ligada a Saúde, respeitando as proporções 
estabelecidas, conforme disposto a seguir: (alterado pela Lei nº 230/2021 de 1º de 
dezembro de 2021). 
 
I - O percentual de 100% (Cem por cento) do valor destinado será dividido em partes 
iguais entre os profissionais das categorias contempladas: 
 
Parágrafo único - Estas categorias profissionais que poderão receber o pagamento do 
“incentivo financeiro por Desempenho do Programa Previne Brasil” desde que estejam 
contribuindo efetivamente para alcançar o cumprimento dos indicadores de desempenho 
do programa, definidos na Portaria nº 3.222 de 10 de dezembro de 2020 do Ministério da 
Saúde e suas atualizações. 

 
 
Art. 5º. Caso haja alterações na legislação do programa fica o Executivo Municipal 
regulamentar através de Portaria     os percentuais constantes nesse Artigo, 
estabelecendo critérios para pagamento do Incentivo, em conformidade com a legislação 
em vigor. 
 
Art. 6º.  Os profissionais mencionados no caput do artigo 4º podem ser servidores 
concursados, contratados, comissionados, cedidos ou permutados, ainda que com ônus 
para a o Município de Tacima/PB. 
 
Art. 7º. O valor do incentivo financeiro pago aos profissionais será repassado em folha de 
pagamento extra Quadrimestralmente nos meses subsequentes ao do repasse do 
Programa Previne Brasil. 
 
Parágrafo Único – O pagamento será efetuado somente diante  da confirmação do 
repasse do incentivo do Programa do Governo   Federal. 
 
Art. 8º. O servidor perderá o direito ao incentivo em caso de desistência, exoneração, 
rescisão ou afastamento do serviço antes da data do pagamento do incentivo aos 
profissionais. 
 
§1º. Perderão também o direito ao recebimento do incentivo os seguintes casos: 
I – Licenças e/ou atestados com período superior a 30 (trinta) dias receberá 
propocional; 
II - Afastamento com ou sem ônus, para outro órgão ou entidade da administração direta, 
autarquias e fundações a nível municipal, estadual ou federal; 
III – Profissional que integre o Programa Mais Médico ou qualquer outro que tratar-se de 
servidor vinculado diretamente ao Estado; 
IV - Ausência nas capacitações e reuniões inerentes ao Programa Previne Brasil, salvo 
quando justificativas aceitas pela Coordenação. 
 
§2º. Em todos esses casos nos quais o servidor perderá o direito ao Incentivo, o valor do 
Incentivo será  rateada entre os profissionais em valores iguais da referida categoria 
profissional. 
 
Art. 9º. O Incentivo de que trata essa Lei não se incorporará ao vencimento, não integrará 
os proventos de aposentadoria e não servirá de base de cálculo para quaisquer 
vantagens, sendo a sua natureza estritamente indenizatória. 
 
Art. 10º. As despesas com a execução desta Lei correrão à conta de dotações do 
orçamento municipal, consignadas à Secretaria Municipal de Saúde, especificamente com 
recursos do Incentivo Financeiro de Desempenho do Programa Previne Brasil, do bloco 
de Custeio manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde 
transferido fundo a fundo pelo Ministério da Saúde. 
 
Art. 11º. Fica instituída no âmbito municipal, a Comissão do Programa Previne Brasil 
composta por 04 (quatro) membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pelo 
Secretário Municipal de Saúde do Município e nomeados pela(o) Prefeita(o) Municipal, 
que deverá ser composta da seguinte forma: 
 
I - 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal da Saúde; 
 
II - 01 (um) Enfermeiro(a) da Estratégia Saúde da Família - ESF; 
III - 01 (um) Técnico(a)/Auxiliar de Enfermagem da Estratégia da Saúde da Família - ESF; 
IV- 01 Membro do Conselho Municipal de Saúde; 
Art. 12º O Programa Previne Brasil indica que serão monitorados 21  indicadores da 
saúde da população, no contexto da APS. Eles precisarão ser informados regularmente 
para que os municípios possam receber os recursos federais. A proposta prevê que, em 
2020, serão monitorados 7 indicadores, mais 7 em 2021 e mais 7 em 2022. 
 
            §1° A avaliação do desempenho das equipes Saúde da Família (ESF) e equipes 
de Atenção Primária (EAP) no conjunto dos indicadores será consolidada em um 
indicador Sintético Final (ISF), que determinará o valor do incentivo financeiro a ser 
transferido ao municipio, onde o ISF corresponde ao cálculo do desempenho do conjunto 
do sete indicadores selecionados. Esse indicador será aferido a cada 04 (quatro) meses 
com repercussão financeia para os 04 meses subsequentes, repetindo- se o ciclo 
quadrimestralmente. 
§2° Os sete indicadores selecionados para o incentivo de pagamento por desempenho 
2020 são os seguintes: 
 Indicador 1: Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-  Natal 
realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação; 
          Indicador 2: Proporção de gestantes com realização de exames para sifílis e HIV; 
          Indicador 3: Proporção de gestantes com atendimento odontológico  Realizado; 
          Indicador 4: Cobertura de exame citopatológico; 
          Indicador 5: Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente; 
Indicador 6: Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada 
simestre; 
          Indicador 7: Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. 
§3°  Os indicadores do pagamento por desempenho para os anos de 2021 e 2022 serão 
definidos após monitoramento, avaliação e pactuação tripartite, durante o ano de 2020, e 
contemplarão as seguintes ações estratégicas 
I - Ações multiprofissionais no âmbito da atenção primária à saúde; 
II - Ações no cuidado puerperal; 
III - Ações de puericultura (crianças de até 12 meses); 
IV - Ações relacionadas ao HIV; 
V - Ações relacionadas ao cuidado de pessoas com tuberculose; 
VI - Ações odontológicas; 
VII - Ações relacionadas às hepatites; 
VIII - Ações em saúde mental; 
IX - Ações relacionadas ao câncer de mama; 
            X - Indicadores globais de avaliação da qualidade assistencial e experiência do 
paciente com reconhecimento e validação internacional e nacional, como o Primary Care 
Assessment Tool (PCATool - Instrumento de Avaliação da Atenção Primária), o Patient-
Doctor Relationship Questionnaire (PDRQ-9 - Questionário de Avaliação da Relação 
Médico-Paciente) e o Net Promoter Score (NPS - Escala de Satisfação do Usuário). 
            §4° Os indicadores previstos neste artigo poderão ser alterados por iniciativa do 
Ministério da Saúde, passando o município a adotar novos indicadores. 
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Parágrafo Único. Para o registro correto de informações relacionadas aos Indicadores de 
pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil e para o alcance das metas para 
cada indicador, os servidores deverão observar as ficha de qualificação do conjunto de 
indicadores que compõem o incentivo financeiro de Pagamento por Desempenho (NOTA 
TÉCNICA No 5/2020- ESF/SAPS/MS) e o Guia para Qualificação dos Indicadores da APS 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde. 
 
Art. 13º. A Secretaria Municipal de Saúde emitirá Portaria, no final de cada quadrimestre, 
designando quais são os servidores de nível superior, médio e/ou básico que estarão 
aptos a receberem o Incentivo, identificando sua Unidade de Trabalho e respectivas 
atividades profissionais, como também a porcentagem alcançada.  
 
Art.14º.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 
data de 01º de Janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito,  05 de julho de 2021. 

 
LUIS RODRIGUES SOBRINHO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

DECRETO Nº 043/2021       
                   
Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).  
 
   
O PREFEITO MUNICIPAL DE TACIMA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e   
 
 CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro 
de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus 
(COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;  
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 já foram detectadas nos casos notificados no Estado, variantes 
Gama e Delta, com maior poder de contágio e propagação, o que reforça ainda mais a 
necessidade de toda população utilizar máscaras, manter o distanciamento social e 
higienizar as mãos;  
CONSIDERANDO os intensos esforços de toda Paraíba no combate à pandemia da 
COVID-19 e a importante progressão da cobertura vacinal, que permitirá que esta nova 
união de esforços representada pelas medidas de proteção sanitária presentes neste 
decreto guiem a Paraíba na direção de dias melhores, possibilitando algumas 
flexibilizações para que se atenuem os efeitos socioeconômicos e culturais da pandemia;  
CONSIDERANDO que a Paraíba já dispõe da totalidade de primeiras doses necessárias 
para ofertar 100% de cobertura vacinal para a população de 18 anos ou mais;  
CONSIDERANDO que a vacinação da população paraibana segue avançando de forma 
robusta, como se pode constatar pelas coberturas de primeiras doses ultrapassando 75% 
e de segundas doses com quase 60% da população do Estado;  
CONSIDERANDO que ainda é desconhecido o nível de proteção das vacinas para a nova 
variante Ômicron, o que requer maior cautela na projeção de cenários para ampliar a 
flexibilização,   
 
DECRETA   
Art. 1º No período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, 
os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares 
poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 00:00 
horas, com ocupação de 70% da capacidade do local, ficando vedada, antes e depois 
desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio 
estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou para 
retirada pelos próprios clientes (takeaway). 
 § 1º O horário de funcionamento estabelecido no “caput” deste artigo não se aplica a 
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de 
hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente aos 
hóspedes com a devida comprovação dessa condição.  
§ 2º O horário de funcionamento estabelecido no “caput” deste artigo não se aplica a 
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de 
rodoviárias, postos de combustíveis localizados nas rodovias, sendo vedada a 
comercialização de bebidas alcoólicas após 00:00 horas   
Art. 2º No período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022 
os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar sem 
aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de 
distanciamento social e os protocolos específicos do setor. 
§ 1º Os bares e restaurantes, que funcionem no interior de shoppings centers e centros 
comerciais somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências até 
22:00 horas, com ocupação de 70% da capacidade do local, ficando vedada, antes e 
depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio 
estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou para 
retirada pelos próprios clientes (takeaway). 
 § 2º As lanchonetes e estabelecimentos similares que funcionem no interior de shoppings 
centers e centros comerciais poderão funcionar com atendimento nas suas dependências 
até 22:00 horas, com ocupação de 70% da capacidade do local.  
§ 3º As praças de alimentação dos shoppings centers e centros comerciais somente 
poderão funcionar com 70% da sua capacidade, cabendo à administração do 
estabelecimento assegurar o cumprimento do protocolo estabelecido para o setor. 
 § 4º A Prefeitura Municipal deverá ampliar as áreas destinadas as feiras livres, 
possibilitando o maior distanciamento entre as bancas e ampliação dos corredores de 
circulação de pessoas. 
Art. 3º No período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022 
a construção civil poderá funcionar das 07:00 horas até 17:00 horas, sem aglomeração de 
pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social 
e os protocolos específicos do setor. 

Art. 4º Poderão funcionar também, no período compreendido entre 01 de dezembro de 
2021 a 10 de janeiro de 2022, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria 
Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes atividades: 
 I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, 
atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas 
suas dependências, observando todas as normas de distanciamento social e o horário 
estabelecido no art. 2º;  
II – academias, com 70% da capacidade;  
III – escolinhas de esporte;  
IV – instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares; 
 V – hotéis, pousadas e similares; 
 VI – construção civil;  
VII – call centers, observadas as disposições constantes no decreto 40.141, de 26 de 
março de 2020 do Estado da Paraíba; 
 VIII – indústria. 
Art. 5º No período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022 
fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas 
presenciais poderão ocorrer com ocupação de 70% da capacidade do local.  
Art. 6º A AGEVISA e os órgãos de vigilância sanitária municipal, as forças policiais 
estaduais, os PROCONS estadual e municipal e a guarda municipal ou equivalente 
ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse 
decreto e o descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa e poderá 
implicar no fechamento em caso de reincidência. 
 Parágrafo único – Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no 
caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19).  
Art. 7º Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão 
zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento 
seguro da respectiva atividade. 
§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto no "caput", deste artigo, será o 
estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias em 
caso de reincidência.  
§ 2º Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de 
interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo. 
 § 3º O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 e  a 
aplicação de multa no valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
§ 4º Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 6º, poderão 
aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.  
§ 5º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos 
do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de 
infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação 
de doença contagiosa. 
Art. 8º Permanecem suspensas, no período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 
a 10 de janeiro de 2022, as atividades presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao 
Poder Executivo Municipal.  
§ 1º O disposto nesse artigo não se aplica às Secretarias de Saúde, e Defesa Social, 
Desenvolvimento Humano, Fazenda, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer.  
§ 2º O disposto no caput não se aplica àquelas atividades que não podem ser executadas 
de forma remota (home office), cuja definição ficará a cargo dos secretários e gestores 
dos órgãos municipais.  
§ 3º Os servidores que já tomaram a segunda dose ou dose única da vacina poderão ser 
convocados para retornar ao trabalho presencial, a critério dos secretários e gestores dos 
órgãos municipais, devendo apresentar seus comprovantes de vacinação ao chefe 
imediato ou pessoa por ele indicada (carteira de vacinação em papel ou digital). 
Art. 9º No período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022 
fica permitido o funcionamento de cinemas, teatros e circos, com 50% por cento da 
capacidade, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de 
Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde.  
Art. 10 No período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022 
ficam autorizados os eventos esportivos realizados em arenas e estádios, com limite 
máximo de público de até 50% da capacidade do local, distribuído em pelo menos 4 
(quatro) setores distintos, destinando-se a cada setor uma entrada exclusiva, estando as 
pessoas devidamente vacinadas e portando seus comprovantes (carteira de vacinação 
em papel ou digital), nos quais constem a certificação do recebimento de primeiras doses, 
há pelo menos 14 dias, ou de segundas doses das vacinas para COVID-19.  
Art. 11 No período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022 
ficam autorizados os eventos esportivos realizados em ginásios, que disponham de 
adequada circulação natural de ar, com limite máximo de público de até 50% da 
capacidade do local, distribuído em pelo menos 2 (dois) setores distintos, destinando-se a 
cada setor uma entrada exclusiva estando as pessoas devidamente vacinadas e portando 
seus comprovantes (carteira de vacinação em papel ou digital), nos quais constem a 
certificação do recebimento de primeiras doses, há pelo menos 14 dias, ou de segundas 
doses das vacinas para COVID-19.  
Art. 12 No período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022 
fica permitida a realização de eventos sociais e corporativos, com até 50% por cento da 
capacidade do local, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual 
de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Art. 13 No período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 a 15 de dezembro de 
2021 fica permitida a realização de shows, com ocupação de até 50% por cento da 
capacidade do local, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual 
de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 Parágrafo único - Nos eventos sociais na modalidade shows a serem realizados no 
Estado deverá ser exigido dos frequentadores a apresentação de cartão de vacinação 
com, no mínimo, a comprovação da primeira dose da vacina, há pelo menos 14 dias, e 
apresentação de teste de antígeno negativo para COVID-19, realizado em até 72 horas 
antes do evento, sendo dispensada a apresentação do exame para as pessoas que já se 
encontrarem com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única) 
Art. 14 Permanece obrigatório, em todo território do Município de Tacima, o uso de 
máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os 
bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos 
estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis. 
 Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e 
operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus 
servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros 
Art. 15 O município poderá adotar medidas mais restritivas de acordo com a realidade 
local. 
Parágrafo Único – Fica terminantemente proibida a realização de festas tradicionais de 
natal, ano novo e principalmente a festa de reis que aconteceria nos dias 07 e 08 de 
janeiro de 2022.  
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 Art. 16 Fica recomendado que o município não promova festas públicas em espaços 
abertos, como réveillon, festas alusivas a feriados municipais e eventos de massa, em 
razão da dificuldade de controle de acesso das pessoas e da impossibilidade de verificar 
a condição vacinal do público.  
Art. 17 Novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função do cenário 
epidemiológico do Estado e do país, sobretudo em decorrência da variante Ômicron, cuja 
evolução será monitorada pela Secretária de Saúde Municipal. 
 Art. 18 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
  
                                          Gabinete do Prefeito, em 01 de dezembro de 2021.   
   
   

LUÍS RODRIGUES SOBRINHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


