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LEI N'.515, DE 02 DE JUNHO Df,2022

Tipo: Crédito Adicional Especial

DISPÔE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL DO
TIPO ESPECIAL AO ORÇAMENTO
VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso

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

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

TITULO I
CAPÍTULO I

DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLI]RIANUAL

Artigo 1' - Fica alterada a Lei no 491, de 19 de novembro de 2021 - PPA - Plano

Plurianual, paÍa o exercício de 2022-2025, em conformidade com o disposto nesta Lei,
relativamente a abertura de Credito Adicional do Tipo Especial, objetivando atender a situações

não previstas no Orçamento.

CAPITTILO II
DA ALTERAÇÃO NN ITT DE DIRETRIZf,S ORÇAMENTÁRIAS

Artigo 2'- Fica alterada a Lei n'483, de l2 dejulho de 2021 - LDO - Lei de Diretrizes
Orçamenüírias, para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com o disposto neste ato,

objetivando atender a situações não pÍevistas no Orçamento.

CAPÍTULOIII
DA ALTERAÇÃO OnçAlmXrÁnn

Ruo Sorgenio Florenlino Leite - Aguo Bronco - PB - CEP: 58.748-000

*?



EST,ADO DA PARAÍBA
ITLÍR.A N,ITNICIP,AL DE ÁGL]A BR,AN(

CNPT: O1). l -15- lfiÍt/0()Ol - I 2

Artigo 3" - Fica igualmente alterada a Lei n'493, de 19 de novembro de 2021 - LOA -
Lei Orçamentriria para o exercício financeiro de 2022, mais precisamente o Orçamento Geral

do Municipio de Água Branca, Estado daParaíba, atraves de Crédito Adicional do tipo Especial
na importância de R$ 971.000,00 (Novecentos s setenta e um mil reais).

CAPiTULO ry
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Artigo 4'- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL ao Orçamento Financeiro do exercício de 2022 com fins de criar
dotações não consignadas visando à Construção de 01(uma) Creche para 50(cinquenta)

Crianças com recursos do Convênio n' 10712022 Celebrado entre o Municipio de Água Branca

e a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia.

Artigo 5' - O crédito de que trata o artigo 40, terá a seguinte classificação:

CODICTO DESCRIÇÃO ELEMENTO TOTAI
20.500
t2
365
3010
1056

Secretaria de Educação
Educação
Ensino hfantil
Progrma Escola Pública de Boa Qualidade
Construir Creche para S0(cinquorta) Crianças com recursos do Convênio no
107t2022

4.4.90.51 Obras e Instalações 870.000,00
3.3.90.93 lndenizações e Restituições 1.000,00
Fonte de Recursos: 1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos
Congêneres vinculados à Educação
4 .4.90.51 Obras e lnstalações 100.000.00
Fonte de Recursos:
1542.1030 - Transf Do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
1540.1030 - TÍansf Do FLINDEB - Impostos e TÍansfeÍências de Impostos - 307o
1541.1030 le4qf Do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
TOTAL RS 971.000,00

Artigo 6" - Constituem fontes de recuÍsos para atender a execução do presente credito,
ANULAÇÃO parcial eiou total de Dotações Orçamentárias do Orçamento Vigente, de
conformidade com o Art- 43, Parágrafo lo, Inciso III daLei 4.320164.

Artigo 7' - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar a ação ora criada em ate
25o/o (vinte e cinco por cento) do valor do crédito especial.
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Artigo 8'- A estimativa do impacto orçamentário-financeiro deconente da adoção das medidas
previstas nesta lei, bom como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão
contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar no

l0l /00.

Artigo 9' - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposiçôes em

contriíLrio.

Água Branca/PB, 02 de juúo de 2022

EVERTON BATISTA
- Prefeito Constitucional -

Ruo Sorgenlo Florentino Leile - Águo Bronco - PB - CEP: 58.718-000



Jornal Oficial
Município de Agua Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N." 27112006 de l0 de abril de 2006
Atos dos Podêres Executivo e LegislativoF

CARGO OUÀNTIDADE slMso
LO

SêcÍBtário Municipal dê TuÍismo,
EspoÍlê e Lâzêr 0't

SêcÍêiiÍio Adjunlo dê Tuíismo, Esponê
ê Lâzer 01 CGOl

01 cc-o2

Diretor dê Esponê o1 cc-o2

Coordenador d6 Apoio ao Esportê 01 cc$3

Diretor de Turismo 0'1 CG02v

Cheíe dê DepaÍtamenlo a2 cc-06

Cheíe ds Setor 02 CC.O8

Águâ 8rânc€-PB, 02 de juílho de 2022
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EVERTON FIRMINÔ BÂÍISTA. PREFEITO

ANEXO II

TABELA DE SUBSioIos coRRESPoNDENTES Aos cARGos EM
coMtssÃo, oÀ AoMtNTSTRAÇÃo DrRÊTA Do poDER ExEcuTtvo

slMBoLo SUBSiDIo EM Rs

4.900,00

cc{1

cc{2 1.212,00

cc-03 1.212,ú

cc{4 1.212,OO

cc-o5 1.212,OO

CC.O6 1.212,OO

CC-07 1.212,OO

cc-oa 1.212,OO

cc{9 1_212,OO

LEI l{' 5írl, DE m DE JUI'IHO DE 2022

INSTITUI O PROGRAMA OE PREVENçÃO AO
DIÀBETES NAS CRECHES E ESCOLAS
púBLtcas MuNtctpats DE Âcua BR.ANCA+B

An. 1o. Ficà insütuído o PmgÍamâ de Píêvêí19ão ao Diabete6 nas creches e
escoiãs Elblicâs do Mun,cipio de Aquâ Bíânca, usêndo dêtêcl"ar alunos
diebéticos ou lendêntes a desenlofuer a doênça, orientendo-ôs âô trâtâmento
de sâúdê âdêquâdo ê prDmover o controle e adequãção dã âlimêntâçâo da

Parágraío únim. O cardápio alimentar 6sp€cífco aos alunos diabéticos oo com
tendência a do€nça §6rá0 êbborados ê supervisaonâdos por nutdcíoniste.

An. 2'- Parâ o atendimento do objetjvo desta Lei será apaesmtedo eos pâi6 ou
responsávêis, no ato da matícula, foÍmulário pâddio, qual seÉ preeí!úido,
contendo obrigátoriemêotê, no mínimo, Íespcla aos sêguintes
quêslionâírêntos:

| - 'Você tem nolado se a cÍiânF tem bêtrido águá além do

ll - "A cÍiançá têm uÍinâdo muito?';
lll -:A cÍiança têm passâdo md fequentêmêntê, com tontrrâs?'i
lV-'Acriânçelêmrêdâmedoquêestácomasvistâsembâçadas?';
V - "A cÍiançá tem emagrecido rapidamente?';
Vl-'A criança têm histórico de hmiteres com diabelês?'

AÍ1,3'- Caso haiã mais d6 uma respostâ posilivâ âos quêstionam6ntos do ãí.
2o, a €scDla ori6nterá os pais 6 r€sponsáv6as, pare êncâmhhâménto do aluno
à íêdê públicâ d€ sâúdâ parâ âgBndamênlo s alendimento médim adequado.

§ ío O médico após consulta e rcatzaçÃo dos êxames dêverá
declerâr/atestâr, por escrito, qual é o lipo de diabetês, sê há restÍiçào ali.nentãÍ
e o trâtãmento a seÍ pÍEmoüdo âo câso especilico, e êntrêgâÉ âos pajs ou
responsávêl pêlo âtino,

§ 2' Será de rBponsabilidâde excirsivâ dos peis ê/ou íêsponsávêl
pêlo aluno â êntrBga da d6cleÍâçáo/âl6tado mádico à êscola, para ciência da
dÍeção e pmíessorÊs.

§ 3ô Cabeá âo dirêtor da escola ou cÍêchê denunciar pais (xl
responúveis ao Conselho Tutelar, pará raedidas lêgsís cabívàs, sê consliâtâr
qu€ ém âté 6 moae6, el6s Íor€m omis6cls no agendamento d6 consutlá ou não
realiárEm o alêndrmonto médico adêquedo a criânçâ.

Art. 4" - A escoh, ao rêcêbêr diagnóslico posilivo da doençâ ou necessidâde
de prêvênç5o âo seu desênvolvimento declarado/atesládo por ínedico, dêvêrá
ânêxâr cópiã ao profltuário escolar do aluno, com encamanhâmênio das
restriçóes à nutÍicionistá pãra providências dê alamentaÉo díeÍenciedâ e
adequada, dê acordô com as oÍi€ntaçoes médicás declârâdâs/alestadas.

Aí. 50 - O Ciêfe do Poder Exêcutivo, com âuxilo da SêcrêlaÍia de Educação,
r€guhmsntaÉ, no quê cruber, as d€vidas m6didâs âclministràtit âs párâ â
êÍetiva instjluiÉo do píogramâ a pânií do próximo ano ascolar.

Art. 60. Esta loi êhtÍBrá 6m vagor nâ dáá dê sua publicação,

Àgua Brânc€-PB, 02 d6 iunho d6 2022
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LEI {'5í5. DE 02 DE JUNHO DE 2022

Tipo: Crédito Adicionâl Espêcral
DtsPôE soBRE auroRtzaçÃo PARA
AaERTURA DÊ cRÉDTTo ADICIoNAL oo TIPo
EsP€claL ao o!çaÍ{ENTo V|GENTE E DÁ
OUTRÂS PROVIDÊiTCIÀS.

TiTULo I
caPíTULo I

DA ATTERAçÀo Do PLAxo PLURtar{uaL

Artiqo ío - Fica altêÍãda a Lei n'491, d6 19 dê novêmbro d€ 2021 - PPA -
Plano Pluianual, pâra o 6x6rcício óa 2022-2025, €m conformidada com o
dispoEto nêsta Lai, rêlativamentê a âb€rlura dê Cnidrio Adacronâl do Tipo
Especial, obieüvando atênder a §tuaçoes nào preústas no OíÇámênlo.

CAPITULo I
DA aLTERAÇÁo DÀ LEI DE DTRETR|ZES oRçAÍ{ENTÁRtas

O PREFEITO OO MUNICÍPIo DE ÀGUA BRANCA, do Estâdo dê Pâráiba, no
uso dâs alribúiçóês qu6 hê são facultadas pelo Ânigo 31, lnciso lV da Lei
Orgâniêá lvunicipâl e l€gislação pertinente, faz sâber que a Câmara Municipâl
APROVOU ê e{e SÂNCIONA a sêguinte Lei:

O PREFEITO DO MUNICIPIo DE ÁGUA BRANoA do Eslado d6 Pars|be. no
uso dâs atsibuiçóês quê hê sáo Íe(rlltádes p6b Migo 31, lnôi6o lV da Lei
OÍgânicâ Municipal e legislaÇão portin6ntê, Íez 6ebêr qu6 a Cámara Municipal
APROVOU a ole SÂNCIONA a sêguintê L€i:

Aíigo 2' - Fica altorâda a L6in'483, dê 12 dê julho d6 2021 - LDO - Lêi dê
Dirolrizês Orçêmêntárias, pârâ o êxêrcÍcio íinâncêiro da 2022, am

Ácu.q nuxca - pB, qUINTA-FEIRA, 02 DE JUNHo DE 2022.

2.000,00

Águâ Brâncâ-PB,02 d6junho d€ 2022.
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Municipio de Água Branca - Estado da Paraíba
lnstituído pela Lei Municipal N." 27112006 de 1O de abril de 2006

Atos dos Poderês Executivo e Legislativo

cmfdmidáda aom o dbpBto n.stê alo, obiotvàndo atondor a situaÉ€s não
pí€\riatâs no Orçamâoto.

caPlÍuLo It
D^ ALTERAçÁo oRÇÂI,ENIÀRIA

^íigo 
3" . Ficâ iguakÍ!ênte âltêÍâda a Lêi n'4S3, de 19 dê novembro de 2021

- LOA - Lei OÍçãmenlárie pâÉ o êxêÍcício fnânceiro dê 2022, mâis
preüsa.rente o OrcÉmênlo Geral do Munrcipro de Àgua ar3nca, Eslado da
Pâralba, âlravés de Crêdilo Adicjonaldo tipo Espeoalna impoÍtância de RS
97'!,000,00 (Novêcênlos s selênte e um milr6ais).

caPíTULo tv
Do Lt rE Do cRÉD[o E DA aBERTURA

^rligo 
4' - Frce o Choíc do Pod6r Er6coüvo l\tunicipal autonzâdo a abÍÍ

cRÉDÍIo ADICD AL ESPEGIAL ao orçÉm6nlo Ftnánc6iro do ox€rcíclo d6
m22 com Íns dê cÍiar dotaçôês não cônsignádes vÉendo à CoírstíriÉo d6
01(uÍna) Cr6ch6 para so(cinquqla) Cflanças com r€cursôs do Convànio n'
1072022 CdêbÍsdo êntÍê o Município dê Águâ Bránca ê a SecÍetariâ de
Estado da Educáção o da Ciânciâ ê Têcíologia.

\.tigo 5' - O crédato dê qu6 trata o aÍtigo 4". teíá a seguinle dãssificação:

ENSTRUAÇÃo, o FoRIIEoIÚEI{To DE
ÂasoRVENTEs HlcÉt{tcos E DÀ orÍÍRAs
PRouoÊNcns.

o PREFETÍo Do MUNtclPto DE ÁGUA BRANGÀ, do E3tàdo dâ Parabâ, no
uso dâs ãHbuiçõêÉ quê hê são fedrlládâs pêb Artlgo 31, lncBo lV da Lêa

orgânícâ Muni.ipsl ê legbhção pêrtinêntê, íez sábêr quê a Câmara Munlcipal
APRoVoU ê 6lâ S/NC|oNA â sêgúinlê Lêi:

CAPITULO I

DISPoSIÇóES PRELIMINARES

Art. 1". Ficâ institúídâ no âmbito Íruniôipal, poÍ meb de polítjcás dê al6nçáo à
saúdê, êducaçâo ê âssistência social à promoção do Programa dã Dignidâde
M€nslÍuâ|, que sêráo Í6gidas flos teÍmos dêsta lêi.

Aí. 2ô As âçõ6s insttuldas por eslâ ld têm corm obj6tivos a consoonlrzação
acÊrcã da m€nst uâÉo, âssim coírE o ac€sso a6 âbsorv6nlâs hhiáaicDs
íemlnino§, como fetor de íeduÉo dâ d€sigualdád€ sociel. e visâ, €Ín eap€càt

Combâler e precâriedâde Ínensúuel;

cóDtGo DEScRTÇÃO ELEMENTO TOTÂL

20.500
12
365
3010
1056

Sêcêtaria dã E&caÉo
EducaÉo
EBino lníeÍíil
PÍo0aâmâ Escolâ Públicâ d6 Boa Oleldâd€
Con3tuií Cr6crra pâÍâ s0(cinquítâ) cÍiâírçâÉ coín r6dÍEo§
do Convanio n" 1 072022

4.4.90.51 obras e hslalaçóes 870.000,0
0

3.3.90.93 lndênizaaõês ê RêstituiÇões

Fontê d€ Rêcrrsos: 1 57 Í .0000 - ÍransÍêéncias do Estâdo reíerentes a
Convênic ê h§lrúmentos ConEêner6§ vincÍrlâdos à Educáção
4.4.90.51 Obrâs e InstalâÇóes 1m.m0,0

0
FonL dc Racl'aosl
1342.1ü|0 - Íren8Í Oo FIJNDEB - CoírtpbmontâÇáo da
Uniáo-VAAT-30%
1s4o.'lclo - Írân6í. Do F|iNDEB - lÍípostc ê
Traít3íêÍ€nd6 dê lmpctÂs - 30%
'I &11.1ü10 - ÍÍâmí. Do FUNDES - CompbrÍEnbçáo de
Unláo-VÂAF-30%
ÍOTAL 971.m0,0

0

ll- PÍomovêr etêoção antêgrál à sâúde de muhêÍ 6 e6 cuk ados
básico3 dêcoíÍEntas dâ mênsuuâÉo;

Ill- Garantrr â univêrsâlizaÉo do acêsso, as muhBras pobrês, âos
absorvenlês higrênicG durante o cido meníruali

lV. C,ombâlêr â dêsinÍorÍháÉo e tâbu sobrê â mcnstruâçáo, cdn
ampliaÉo do diálogo sobÍe o tema nâs polÍticâs, séÍviços públb6. nâ
comunidadB ê nas íamílas;

V- combebr â desigueldâdê dê gênêm nss pollllcás piblicâ3 e no
acrsso à sãúdê, €ducação ê assisência so.ial;
Vl- PÍêvânir ê rêduzir os problêmas de ââúdê d6corÍêntês da fâlle de
acêsso as inÍoÍmaçõas e píodutos dê higiene e sxaúdê mêngtruâli

Vll- Roduiríeftâs êm diâs húvc, preiuÍ26 à apEndizâgêm ê ovasão
êscolâr dê asüldantes êm rdadê rêprodutiva.

Aí. 30 Â píoírbÇão do Píogrâme da Dignidâdê Menstllel sárá únd6m6ntâdo
no s6ntido d6 cdtsci6ntizâÍ â âdmhi§tráção púb[6â âcrícã dá n6câssidâdê dê:

| - disponibilizar os insuÍrbs, êfltsê outrDs, nos sêguintês bcâis:

e) Rolâcimad€ âc s6rvaços de r6dê d6 §âúda rÍrJnacipâ1, tâis corÍr
Unidad6 EÉsi€s dê Saúdê, Uniledês de PÍmto At.ndimrnto. HGtitas;

b) Escohs da íêde íÍunjcipalde ensino;

Ardgo 7' - Fká o c+l6í6 do Pod6r Execuúvo autorizado a sud6Ín6ntar a âÉo
ora oiada om ató 25'Á (vint€ ê cinco poí conto) do valor do crádiio €sp€cial- | - Oisponibili2âção 6 dasvibli;ão grâluitâ d6 absoNênt6s, pêlo podêr prlblico,

poí maio d6 aqLr,6íção por comprâ, doâção ou outrás íonnás, madiantô parc6íia
com a inicieüve pdveda ou organizâçóês nào gov€mamêntâis:Arrigo 8' - A êBliíhativa do impacto oíçâm8nlário-Ínanc€iro dêcorrsnte da

adoção dâs medidas prêvistâs nesra bi. bom como, â declarâção de
adequaÇáo oçamêntána e frnancêira eslão contidos nos Anexos le ll,
consoanle determinação ínsita no art. 16 dá Lei CoÍplemenl,ar o' 101D0.

c) Rêlacionad6 aos se.viçús de rede dê es§slAncÉ sociâli

AÍtigo 6! - Constiluem íonles de rêürÍsos p3ra ãtender a exêãrçáo do Írês€'nle
cÍ#ito, /NULAÇÁO paícial e/ou lotal de Dolâçóes OçâmenláÍias do
OÍçamento Mgsntê, do conÍoÍmiJâdê com o Ân. €, Paragraío 1', lnciso lll da
Lei,t.320/64. An.4'Frcâm âutonzâdâs açóes de acesso como

a) À abnas das esmlás, a partir do e,lsino tundamÊntal ll. da rêdê
públicâ, comvislâs â êvitáÍ ê combátêÍ â evasáo escolâíêm dêcoírênciâ dêssâ
quêsláo;

AÉigo l' - Eslâ Lei enta êm ügor na dãtâ dâ sua pubúcaqão. rêvogados as
disposiçóês em conláno. b) Âs edoloscêÍltês ê pêssoâs quê mênstÍriâm e@hide3 nas unidadas

básicas dc saldr .m situação dê lvhêrdbilidado;
Águâ Branca.PB, 02 dêiunho ds 2022 c) Às âdolêscoí1t6s 6 p6ssoas quê mênslruam êm iluaÇão do ruã;

tr, ', - :+'
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EVERTON FIRMi.IO BATISÍÀ - PREFEIÍO

d) Às âdol6c8írt€6 ê p€6soás $rê írmtruem 6m dfueÉo fámlbÍ da
pobrazâ;

LEl ir" 516, DE 02 0E JUNHO OE 2022

ll- lncehlivár a drvulgeção do p.ogÍama de qúe tsala €sta lêi para ás possívêÉ
pêssoas beflêfciárias.

ll- Dos€nvotvimontô dê píoqramas, açõ€s ê artorhçáo snra órgaos pub[co6,
sociodade civl e a iniciativâ privada, quê vis6m ao dêsenvolvimênlo do
pênsâmenlo liwê de prêcôncêío, em toÍno da menstÍuaÉo;

lll - lncêarlivo e palâstres ê cuísos êm todas es êscobs â pe r do ôôsm
fundeayÉntâ|, nc quais ebordêm a monstruação aôÍÍro um procossa netuÍâl do
corpo, com vistôs a 6vitar € cornbat6Í a oyásão ascoh, om docoÍr6n(ra dÉsâ
qu€slão;

DISPÔE SOBRE AS ORETfüZÊS PARA AS
AçÔEs DE PRoI,oçÃo Do PRoGRÂTIA DE
DIGXIDADE I{ENSTRUÀI- DE
coNsctExflzaÇÁo E tt{FoR AçÁo soBRE a

{ 8 )

Ácun nuxc.l - pB. eUINTA-FEIRA, 02 DE JUNHo DE 2022.

1.000,m


