
ESTADO DA PARAÍBA 

Município de Poço de José de Moura 
Gabinete da Prefeita 

LEI N.° 477/2018. 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei Orgânica do 
Munícipio, Constituição Federal e demais Legislação aplicável a espécie, FAZ saber, que a 
Câmara Municipal, APROVOU e eu SANCIONO a presente Lei.: 

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 
financeiro de 2019, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 32, da Constituição Federal 
e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019 -, compreendendo: 

- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município e seus fundos, órgãos 
e entidades da Administração Municipal direta e indireta. 

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e 
entidades vinculadas da Administração Municipal direta e indireta. 

Art. 2º-A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é 
de R$ 33.294.870,00 (trinta e três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e 
setenta reais). 

Art. 3º - A receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, de 
acordo com o desdobramento constante do Anexo I será realizada mediante a arrecadação de 
tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 
6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, é 
de R$ 33.294.870,00 (trinta e três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e 
setenta reais), discriminada nos anexos desta Lei, desdobrada por Categoria Econômica, por 
Função de Governo e por Órgão, estando especificada nos incisos a despesa de cada 
orçamento e a relativa ao refinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto 
no art. 52, § 2, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 4°-A. Fica determinada a aquisição de: 
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I- Equipamentos para aparelhar um laboratório de Análises Clínicas, que 
terá funcionamento em uma das unidades de saúde do Município de 
Poço de José de Moura/PB, consistentes em: 

a) 01 (um) agitador magnético com aquecimento e sensor externo; 

b) 01 (um) banho Maria com aquecimento (com capacidade de 6 a 30 litros); 

c) 01 (um) bloco macro digestor de Kjeldahl micro processador 8 provas com 

Schubber; 

d) 01(um) britador de mandíbulas; 

e) 01 (uma) câmara climática com controle de temperatura e umidade (com 

capacidade de 150 a 1.200 litros); 

f) 01 (um) centrífuga microhematócrito (até 15.000 rpm); 

g) 01 (um) dessecador à vácuo com visor superior. 

II- Equipamento de Raio X Digital, a ser instalado na Unidade de Saúde Adília 
Alves de Moura; 

III- Equipamentos para aparelhar dois Centros de Reabilitação, que terão 
funcionamento em duas unidades de saúde do Município de Poço de 
José de Moura/PB, sendo um na Zona Urbana e outro na Zona Rural, os 
quais passa-se a elencar: 

a) Equipamentos classe A, consistentes em: Ondas curtas, ultrassom, TENS/FESS, 
Ultrassom Sonopulse III 1 e 3 Mhz, corrrente Galvano-farádica, Bolas Bobath, Jogo 
de Halteres, Bicicleta Ergométrica, Barras paralelas, Tábua de quadrícips, TENS 
Digital 04 canais. 

b) Equipamentos classe B, consistentes em: Massageador terapêutico, Escada de 

dois degraus, escada progressiva, mesa "para exercícios manuais, mesa para 

avaliação(exame muscular), cadeira de rodas, par de moletas canadaenses, barra 

de ling, escada de madeira de canto com 3 degraus e rampa, divã tablado, tábua 
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de equilíbrio, carrinho auxiliar com rodas, bastão de madeira e tarabanes, halteres 

com expositor. 

c) Equipamento classe C, consistente em Tatame: 

d) Equipamentos de Termoterapia; 

e) Equipamentos de Mecanoterapia; 

f) Equipamentos de Eletroterapia; 

g) Equipamentos de Hidroterapia. 

IV- 2 (dois) Desfibriladores, destinados às Unidades de Saúde Municipais. 

§1°- Para fins do que dispõe o caput, com base no que determina o art. 121-A da 
Lei Orgânica Municipal, combinado com o que estabelece a Emenda Constitucional 
86/2015, considerando que a Receita Corrente Líquida no exercício financeiro de 2018 
foi de R$ 13.122.304,00 (treze milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e quatro 
reais), o percentual limite de 1,2 % para o orçamento impositivo perfaz o montante 
total de R$ 157.467,65 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete 
reais e sessenta e cinco centavos). 

§2°- Fica determinado que os valores que vierem a remanescer ao teto limite da 
emenda impositiva do que trata § 1° quando da dos aparelhos e equipamentos acima 
elencados deverão ser obrigatoriamente destinados a aquisição de medicamentos 
para a Farmácia Básica do Município. 

§3°- Tendo em vista que a aquisição dos equipamentos e instrumentos de que 
trata este artigo são consideradas ações públicas voltadas a área da saúde, restam 
cumpridas as determinações contidas na EC 86/2015 e no art. 121-A da Lei Orgânica 
Municipal, mormente quanto a exigência de utilização de pelo menos cinquenta por 
cento do valor do orçamento impositivo para tais fins. 

§4°- Para cobertura dos créditos autorizados nos parágrafos anteriores, deverão 
ser canceladas dotações orçamentárias de recursos ordinários livres do mesmo órgão 
e unidade. 
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Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o 
limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado da despesa com a finalidade de atender 
insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e o da Seguridade Social, 
utilizando-se de recursos os definidos nos incisos I, II e Ill, do §1º do art. 43 da Lei Federal n. 
4.320/64. 

Art. 6º - O limite autorizado no art. 5º não será onerado quando o crédito se 
destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e 
pensionistas, dívida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas 
de exercícios anteriores, despesas à conta de receitas vinculadas e transferências 
constitucionais aos municípios. 

Art. 7º - Os créditos suplementares deverão ser elaborados de forma a 
possibilitar a identificação do programa de trabalho e do grupo de despesa cancelados, bem 
como do respectivo programa de trabalho e do grupo de despesa suplementados. 

Art. 8" - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito no, 
conforme prevê, Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO 2018 - observado o disposto na 
Constituição Federal e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento 
público municipal. 

Art. 9° - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2019 de que tratam a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias — LDO 2019 —, na forma dos Demonstrativos da Compatibilidade 
da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2018 constantes 
desta Lei. 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB 20 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

AURILE(EGÍDIO DE URA 
PREFEITA CONSTcrtfCIONAL 
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