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Art. l'. Fica instituído o Programa de Prevenção ao Diabetes nas creches e escolas públicas do
Município de Agua Branca, visando detectar alunos diabeticos ou tendentes a desenvolver a

doença, orientando-os ao tratamento de saúde adequado e promover o controle e adequação da

alimentação da merenda escolar.

LEI N'514, DE 02 DE JUNHO D82022

INSTITUI O PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO
DIABETES NAS CRECHES E ESCOLAS P(IBLICAS
MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA-PB

O PREFEITO DO MT,NICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso

das atribuições que lhe são facultadas pelo AÍigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e

legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a
seguinte Lei:

Parágrafo único. O cardripio alimentar específico aos alunos diabeticos ou com tendência a

doença serão elaborados e supervisionados por nutricionista.

Art. 2o - Para o atendimento do objetivo desta Lei será apresentado aos pais ou responsáveis,
no ato da matrícula, formulário padrão, qual será preenchido, contendo obrigatoriamente, no
mínimo, resposta aos seguintes questionamentos:

I - "Você tem notado se a criança tem bebido água além do normal?",
II - "A criança tem urinado muito?";
III - "A criança tem passado mal frequentemente, com tonturas?";
IV - "A criança tem reclamado que estrl com as vistas embaçadas?";
V - "A criança tem emagrecido rapidamente?";
M - "A criança tem histórico de familiares com diabetes?"

§ 2" Será de responsabilidade exclusiva dos pais e/ou responsável pelo aluno a entrega
da declaração/atestado médico à escola, para ciência da direção e professores.
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Art. 3o - Caso haja mais de uma respostâ positiva aos questionamentos do arl. 2o, a escola
orientâni os pais e responsáveis, para encamiúamento do aluno à rede pública de saúde para

agendamento e atendimento médico adequado.

§ I " O médico após consulta e realização dos exames deverá declarar/atestaÍ, por escrito,
qual é o tipo de diabetes, se há restrição alimentar e o tratamento a ser promovido ao caso

especifico, e entregaÍá aos pais ou responsável pelo aluno.



ESTADO DA PARA,IBA
PREFEITLR.A i\,ÍLINICIP.AL DE ÁGLi.\ BR,A}.iCA

CNPI: (x).I-l;.368/(Xx) l- 12

§ 3' Caberá ao diretor da escola ou creche denunciar pais ou responsáveis ao Conselho
Tutelar, para medidas legais cabiveis, se constatar que em ate 6 meses, eles forem omissos no
agendamento de consulta ou não realizarem o atendimento médico adequado a criança.

Art. 4' - A escola, ao receber diagnóstico positivo da doença ou necessidade de prevenção ao
seu desenvolvimento declarado/atestado por medico, deverá anexar cópia ao prontúrio escolar
do aluno, com encaminhamento das restrições à nutricionista para providências de alimentação
diferenciada e adequada, de acordo com as orientações médicas declaradas/atestadas.

Art. 5'- O Chefe do Poder Executivo, com auxílio da Secretaria de Educação, regulamentará,
no que couber, as devidas medidas administrativas para a efetiva instituição do programa a
partir do próximo ano escolar.

Art. 6o. Esta lei entraní em vigor na data de sua publicação

Agua Branca,/PB, 02 de junho de 2022

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

Ruo Sorgento Florentino Leite - Aguo Bronco - PB - CEP:58.748-000



I Jornal Oficial
Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N." 271/2006 de l0 dc abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

AGUA BRANCA _ PB. QUINTA.FEIRA, 02 DE JU:{HO DE 2022

CARGO OUANTIDADE SIMBo
LO

Sôcrêtário Municipal d€ TuriÊího,
Espodê ô Lazêr

01

sêcrêtárlo Adjunlo de TúíÉmo, Espoíê
e LezDt

01 cc-o1

Diretor dê culnrrà 01 cc{2

Dirêlor de Espoítê o1 cc-02

Cooídenador de Apoio ao Esporle o1 CC.O3

Direlor de Turismo 01 Cc-02v

Chelê dê Dêperlamênto cc-06

ChsÍ6 d6 Sêloí o2 ôc{8
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ANEXO II

TABELA DE SUBsiD|os coRRESPoNDENTES AoS CARGOS EM
coMtssÂo, DÂ ADMtNtsÍRAÇÃo oTRETA Do poDER ExEcuTlvo

slMaoLo SUBSIDIÔ EM Rs

4.900,00

cc{1 2.m0,m

CC42 1.212,m

CC{3 1.212,0

cc44 1.212,ú

cc{5 1.212.n

cc46 1212,ú

CC.O7 1.212 00

cc{8 1-212.N

CC{9
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LEI T' 5í,'. DE 02 OE JUNHO DE 2022

IiISÍITUI O PROGRA,iIA DE PREVENçÀO AO
DIABETES NAS CRECHES E ESCOLAS
púBllcas irurtctpÂts DE Àcua BRANcÀ+B

An. í'. Ficá |nsmuído o Prcsí8mâ de PÍêvênÉo ao OhbêleÉ nás cí€chês e
êscohs Brurcás do Munrclplo dê Aguâ Branca, visando delectâÍ âlunos
diabéticos ou têndêntês â dê§ênvolvêr â dÉnç3, orientândo-os âo lrâtemenlo
dê seudê âdêquado a pÍomovêr o contolê ê ed.quação da ãlimêntaÉo de

Perágíefo único. O cardápio alimêntar êspêc{fco áos aúnos diâbáticG oo com
tênd&rcie â doênçe s6áo ohborados 6 supêívisionados por nutricioíiistâ,

AÍ1, 20 - PBre o átendimento do obj6tivo dêsta Lei seÍá âpr€sêntedo eos pais ou
responúvêis, no eto de mâuÍcule. ÍoÍmuláío padrão, quãl sêrá prêênaàido,
conlêndo obíigátodemêntê, no mlnimo, íespGtâ eos seguintês
qúêsüoí1eÍÍrêntos:

| - _Você lêm notado sê a cÍiahçá lem bêbido água além do

ll- "A cÍiançâ tem urinaclo murto?';
lll -'A crÉnçâ lêm pâssado mal frequenlenÉnte, com tonuaâs?';
lV--Acriançatêm rêdâmado qúê êstá com es vislâ6 embaçaúsz;
V.'A diança têm emagracido ÍapidaÍÍÉntê?"r
Vl - 'A cíiançâ têm histórico de famiüares com diebêtês?'

Arl. 3" - Câso haÉ meÉ dâ uma rGposta posiüva aos qu6slioôemêntG (b aít.
20, a 6scda oíiêôtârá 6 páis 6 íEsponsáveis, para âncamhhaÍÍÉnto do dum
à rêdá públrca d6 sâuda para ag€ndam6ito 6 áêndimônto médaco adequado.

§ í' O médico após êôasultâ ê íeetzzçáo dos 6xa.tês deveíá
dsdârâr/âtestâr, por êscÍito, qual á o üpo de dlabet6, sô há rô6lnçáo atmênt
ê o lretemânto a sêr Írornoúdo ao câso êspêcíflco, ê ânt €gáá aos pab oJ
Íêspmsável palo âUno.

§ 2' Sôrá do rÉponsabilkí.dc exdr§va dos pái8.'/ou .êsponsárrl
p€b dunô a mtíÊoâ dâ dêdárâÉorst*tãdo médico à 6scoL, páÍe ciôticà clâ

direção ô píDlê6soí€s.

§ 30 Câbêná ao dirêtoÍ da escolâ olr cÍêchê d6nuncàÍ pais ar
responsávêis eo Conselho Tritêhí, parâ mêdidas l€gais câbívêis, sê constatâr
qus 6m stá 6 m66ês, êles Íorom omiEso6 no âgêndâín6nto dê consutla ou não
realzaÍem o al6ndrmênto mádlco âd6quado a criança.

Art. 4o - A êscolâ, âo recêber diagnóslico pcilivo de do€nçe oo nêc€ssrdadê
de píevênÉo ao s6u dêsênvoMÍnênlo dedârado/âtêstâdo poí lrÉdico. dorêrá
anex êhpià âo píoírtuáíio 6scnlâÍ do afuno, com 6ncâminhaÍí€í1lo das
restriçõ€s à ftrtricio{islâ pârà pÍovúancies do aliínentaçáo díêrenciâdâ ê
edequadâ, dê acordo mm as úbnlâÉês rÉdicâs dôclarades/aEstadas.

Art. 5'- O ChêÍe do Podêr Execut,vo, com auxílo da Sêcrêlârie de Educáçào.
r6gulãm6ntará, no quê coub€r, as d€vides Ínêdidâs âdministrativas para ã
eíetiva msliluiÉo do programa â partrr do próximo âno as€olâí.

Art. 6'. Eslâ lôi ântrârá 6m vagü na dsla d6 $ra piblicáÉo.

Â0úâ Bíence+8, 02 d€ iunho d6 z)22
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LEI I{' 5í5, DE 02 OE JIJNHO DE 2022

Tipo: crédito Adicioo.l Espêci.l
DISPô€ soBRE AUTOREAÇÀO PARA
aBERTURÂ oE cRÉDno ADtctoral Do npo
EspEctal. ao oRÇar{Er{To V|GENTE E oÁ
ourRÁs PRouoÊ ctas.

o PREFEITo Ôo MUNICIPIo DE ÁGUA BRANCA, do Es|edo d6 Paraba. no
uso das afibüiÉês quê hê sáo íaculiadas pelo Aíigo 31, lnciso lV da Lei
oígânicá Municipal e h{isbção pêninêntê, íez sâb.!Í quê a Câm3ra Muniipál
APRoVoU ê d6 SAÀC|oI.,IA a scguinte Lei:

íTULo r

cÀPíTuLo I
DA ALTERAçÃo Do PLANo PLURIAI{TJAL

cAPiÍuLo I
oa ALTERAÇÃo DA LEt DE DtRETRtzEs oRçAÍ{ÊNTÁRAS

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA. do Estâdo do Parãha, no
usô das atibuiçôês quê hâ 6á0 íâc llades pob Migo 31, lnciso lV dâ L6i
Oígánics Municipal e bgidâÉo pêdineflto, faz 3ât!6Í qu€ a cámara Municipâl
ÂPROVOU o d6 SrÚ.lC|oNÂ â s6guinl6 Lêa:

Ardgô í'- Ficá elbÍãda e L6i n" 491, d€ 19 dê novêmbro do 2021 - PPA -
Aano Pfuriânuâ|, pãrs o 6xêrcíoo do 2O22-m25, sm coníoímldado com o
disposto hcta Lâi, rshtivamêniê â eb6íiuíe de Cnídno Adicioíâl do Tipo
Espêciel, otieürdndo atêndêí â situeçõês náo píêvistas no orçpmênlo.

{

altloo 2. - Facâ ali6íada a Lâin'483, dê 12 dê julho de 202'l -LDo - L6i d6
Oir6lÍi2ê6 Orçámêntárias. pâra o 6xêrcÍcio Ínâncoiro dâ 2022, 6m

a

o2

1_212_OO
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