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LEI Nº 457/2015, DE 21  DE DEZEMBRO   DE 2015. 
 
 

 
Institui “Campanha de Conscientização 
sobre o Herpes-zoster”, a ser realizada 
anualmente no dia 17 de outubro, e dá outras 
providências. 

  
 
 

 
 

  A CAMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, aprova e a Prefeita 
sanciona a seguinte Lei. 

 
Art. 1º-Fica instituída a “ Campanha de Conscientização sobre o Herpes-

Zoster” no Município de Abaetetuba, com os seguintes objetivos: 
I – ampliar a informação e  o  conhecimento  sobre  o herpes-zoster, suas 

causas, sintomas e meios de tratamento ; 
II – combater o preconceito que cerca o herpes-zoster; 
III – divulgação de informações e adoção de medidas para a prevenção 

ao herpes-zoster, podendo realizar convênios com instituições privadas com essa 
finalidade. 

   
Art. 2º -  A campanha  ora instituída  será realizada anualmente no dia 17 

de outubro e passará  a constar do Calendário Oficial de Datas e Eventos do 
Município  de Abaetetuba. cuidando o Poder Público da campanha de vacinação, 
palestras e divulgação junto à população, com a parceria de entidades sem fins 
lucrativos, dedicadas ao estudo e pesquisas científicas em geriatria e gerontologia.   

 
Art. 3º -  Fica instituído, no âmbito de cada Unidade Básica de Saúde, o 

atendimento ambulatorial especializado na prevenção do herpes-zoster. 
 
Parágrafo Único. O atendimento ambulatorial  será estruturado de modo 

a viabilizar a realização de todos os exames necessários  à identificação do hesper-
zoster. 
 

Art. 4º - As Unidades Básicas de Saúde deverão encaminhar à rede 
hospitalar  e credenciada todos os casos que necessitem de tratamento específico, 
internações e outros procedimentos não disponíveis em suas unidades. 
      

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 
sessenta (60) dias, contados da publicação.  
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Art. 6º - As despesas decorrentes da implantação  desta lei correrão por 

conta de dotação orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
 
Art. 7º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam- se  

as disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, em 21 de 

dezembro de 2015 
.  
 

 
 

_______________________________________ 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho 

Prefeita Municipal de Abaetetuba 


