
w ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS I CNPJ: Ns 01.615.653/0001-48 
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

DECRETO Ns. 01, de 05 de janeiro de 2022.

REGULAMENTA A DISPENSAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E 
OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS À PESSOAS QUE NÃO 
COMPROVAM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

Prefeito Constitucional do Município de Poço Dantas/PB, em pleno exercício 
do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e Lei Orgânica do município;

CONSIDERANDO as diretrizes legais quanto ao fornecimento de serviços de 
saúde, bem como a dispensação de medicamentos para atender aos cidadãos de baixa 
renda;

CONSIDERANDO o interesse público envolvido;

f ’ M i

D E C R E T A :

Art. 12 Fica suspenso o fornecimento de atendimentos abaixo relacionados, para 
servidores públicos, comerciantes e demais pessoas que não se enquadrem na 
qualidade de baixa renda:

I -  Medicamentos;

II -  Exames médicos, com exceção dos exames laboratoriais realizados por 
empresa contratada;

III -  Consultas médicas com especialistas, com exceção dos médicos contratados;

IV - Cirurgias ou procedimentos semelhantes.

§ 15 - A Central de Marcação de Exames e a Farmácia Básica continuarão com 
atendimento a toda a população, independentemente da exigência acima mencionada.

§ 25 - Para aferição da qualidade de baixa renda, o solicitante deverá se submeter 
a análise de assistente social, que poderá se dar, inclusive, por meio de meio de visita 
social na residência.

Art. 22. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Mui?^ipal, f^ço Dantaíl^B, 05 de janeiro de 2022.

MúKira Fernànaei 
Prefeita Constitucional/
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RE6UWMEMTA A  «»»eWSAÇAO OE 
MEOÍCAMÊMTOS. REAÜ2AÇÃO D€ EXAMES E 
OUTROS SERWÇCB MÉDICOS Â PESSOAS QUE N Í D 
COMPROViW.» HtPOSSUROfNOA f  ÍNANCEIRA,

Prefefl® Constítuckmal do Municfpk» de Poç» Dants^PB. em pleno exefctóo 
t»  cargo, no uso de swas aü-ibuíçôes legais que »le s3o conferidas pela Constituição 
Federá e t t í O rg^ca  do mumtíplo;

CCmSKRMVDO as diretrizes iegais quanto âo fornetímento de senrfç«» de 
saúde, bem como a dispensaçSo de medicamentos para atender aos ddadSos de baixa 
rend%

COíjS«>€RANDO o «teresse público envc*^do;

A rt 1« Fica suspenso o fornecimento de atendimentos abaixo relaãonadw, para 
servidores púbficos. coraerdantes e demais pessoas que nSo se enquadrem na 
({u^dade de baixa renda:

H -  Exames mécficos, com ew:eçSo dos exames tal»ratorlafe reaToados por 
empr«a contratadaj

W -  Consirftas médkas com espedalistas, com fâtceçSo dos médicos contratados;

iV-CifUf^as PU procedimentos semelhantes.

S 19 • A Central de M arca^  de Exames e a Farmácia Básica continuarão com 
atendimento a toda a pi^uiação, independentemwite da exigênda adma mendonada,

§ 2» - Para aferição da quaiidade de baixa renda, o  soUtítante deveiá sesubmeter 
a anáibe de assistente sodaf, que poderá se dar, indusive, por meio de melo de visita 
sodainaresidênda.

A r t  2*. Este Decreto entrará em wgpt na data de s«a pabHcaçio, revogadas as 
{ft îosições em contrárto.

G^tóoete do Prefeito ide]3nêrode2022.
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