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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 327/2020, de 31 de Julho de 2020  
 

ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO 
VIGENTE DO MUNICIPIO DE PILÕES-PB, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

  A Prefeita Constitucional do Município de Pilões, Estado da Paraíba, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Pela lei Federal nº 4.320/64, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei:  

 
  Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial ao Orçamento 
vigente,  aprovado pela Lei nº 319/2019, de 25/11/2019, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete 
mil reais.), visando a criação/implantação de Dotação e Ação orçamentária para execução da obra 
abaixo discriminada: 
 
07.000 – SEC. DE DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA 
15 – Urbanismo  
451 – Infraestrutura Urbana  
2012 – Implementando a Infraestrutura Municipal 
1030 – Construção de Paradas de Ônibus 
1001 – Recursos Ordinários 
4490,51.00 – Obras e Instalações..................................................                               67.000,00 
TOTAL GERAL (R$)                 67.000,00 

 
             Art. 2º - Constituirá fonte de recursos para abertura do Crédito 

Especial,  que trata o art. 1º desta Lei, o  excesso de arrecadação proveniente de recursos próprios, no 
valor aproximado de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), originários de fontes de recursos 
ordinários do município, tais como: Tributos municipais, FPM, ICMS, IPVA, etc, ou caso necessário 
a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.   
. 
              Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
              Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, ESTADO DA PARAÍBA, em, 31 de Julho de 2020. 
 

____________________________________________ 
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE 

PREFEITA 
_________________________________________________________________________________ 
LEI Nº 328/2020, de 31 de julho de 2020  
 

ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO 
MUNICIPIO DE PILÕES - PB, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

A Prefeita Constitucional do Município de PILÕES, 
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e 
pelas normas federais vigentes relativas à pandemia da COVID-19, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei:  

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito 
Especial ao Orçamento vigente, aprovado pela Lei nº 319/2019, de 25/11/2019, no valor de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais),  visando o atendimento das despesas relativas ao enfrentamento a 
pandemia do Coronavírus (COVID-9), conforme discriminação a seguir: 

 
05.100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 – Saúde  
301 – Atenção Básica  
2016 – Saúde para O Povo  
2062 – Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde-Coronavírus(COVID-19)  
FR: 1214 – Transferências do SUS – Bloco Custeio 
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas –Pessoal Civil............  150.000,00 
3390.30.00 – Material de Consumo....................................................  
3390.32.00 – Material para Distribuição Gratuita................................ 

300.000,00 
150.000,00 

TOTAL (R$) 600.000,00 
======== 

             Art. 2º - Constituirá fonte de recursos para abertura do Crédito 
Especial,  que trata o art. 1º desta Lei, o  excesso de arrecadação proveniente do recurso do crédito 
extraordinário do SUS (CORONAVIRUS-COVID-19), a ser contabilizado na rubrica 1718.03.11.08 
– Outras Transferências do SUS -Custeio, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),  cujos 
recursos só podem ser utilizados em despesas destinadas ao enfrentamento do coronavírus – COVID 
19. 

              Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
              Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES, ESTADO DA PARAÍBA, em, 31 de Julho de 2020. 
 

__________________________________________ 
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE 

PREFEITA 
 

 
LEI Nº 329/2020, de 31 de julho de 2020  
 
 

INSTITUI GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA AOS SERVIDORES 
DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO À 
PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
A Prefeita Constitucional do Município de PILÕES, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e 
pelas normas federais vigentes relativas à pandemia da COVID-19, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei:  

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação Extraordinária de Combate ao COVID-19, 
correspondente ao adicional de 20% (vinte por cento) dos vencimentos básicos, aos servidores 
profissionais de saúde da administração pública municipal durante o período de enfrentamento 
intensivo à propagação do COVID-19 no Município. 

Art. 2º. A Gratificação Extraordinária de Combate ao COVID-19 será concedida, 
especificamente para os que exercem de forma presencial as atividades de apoio, enfrentamento, 
prevenção e combate ao coronavírus (COVID-19).  

§ 1º. A gratificação que trata o caput deste artigo não se incorpora ao vencimento 
ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para 
quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das 
pensões.   

§ 2º. Os servidores com direito ao recebimento serão indicados pela Secretária da 
Saúde e destina-se, exclusivamente, aos que atuam na linha de frente do combate ao COVID-19 e 
demonstrem boa performance no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na 
contribuição individual para o alcance dos objetivos previstos. 

§ 3º. A gratificação que trata o caput deste artigo poderá ter seu pagamento 
suspenso, a qualquer momento, de acordo com a conveniência da Administração Pública ou, para 
fins de adequação dos gastos de pessoal com os limites impostos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Art. 3º. O poder Executivo fica autorizado a abrir crédito extraordinário no limite 
suficiente para fazer frente às despesas necessárias para o cumprimento da presente lei.   

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Gabinete da Prefeita Constitucional de Pilões-PB, em, 31 de Julho de 2020. 

 
__________________________________________ 

MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE 
PREFEITA 

_________________________________________________________________________________ 
 
 


