
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÊ DE MOURA-PB

GABINETE DA PREFEITA

LEI COMPLEMENTAR N° 009/2014.

MODIFICA REDAÇÃO DO § 6° DO 
ARTIGO 28 DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 
001/2005 QUE REESTRUTURA O 
REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DO 
MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ 
DE MOURA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e pela Constituição Federal faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. I o- O §6° do artigo 28 da Lei Complementar Municipal N° 
001/2005, de 02 de junho de 2005, passa a vigorar com as 
seguintes modificações:

“Art. 28 [...]

§6° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a 
que se refere o parágrafo segundo, as seguintes: tuberculose ativa; 
hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; 
paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de 
Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado 
avançado de doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da 
deficiência imunológica adquirida -  Aids; contaminação por 
radiação, com base em conclusão da medicina especializada;
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hepatopatia; esclerose múltipla; e ataxia hereditária não 
especificada.

Art. 3o As disposições constantes na presente lei também são 
aplicadas, integralmente, aos servidores públicos acometidos de 
tais doenças antes da vigência desta.

Art. 4o - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
Publicação.

Art. 5o Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Poço de José de Moura, 18 de 
março de 2014.
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