
-Art. 12 

eos_deetinge!!os ao desenvoltizminto dee ages de usa% execatada 
,. 	 ... 

ou coordenadas pela SeoretarW:Wunicipal de _Retido que compreendem .,. ,  
_ 	_ 

/ -;O atendimento è dat e universalizado, integral, regló.;" .,,  
nelizadol 	

,,, 
• , 

II ... a vigilância epidesktolOgica e agZes de interesse indi  
.. 

vidual e coletivo correepondesães; 

or objetivo ' criar condigam 

Pica instituído oPt4do Municipal de 5964e que tem .44 f. 
Eíncteirag e de gertnbie doe retitir.k 

ARQUIVE-SE 
tm02 7 O.) f  GIC1  

Publicadc,fikuda Data 
OZ 1_21_ 

     

     

ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Cumarti do Norte 	 

LEI Nº 109/98 
	

DE 11 DE DEZEMBRO  DE 1,998 

Institui o Purulo Municipal de Read, e dã 

outras providências. 

O Prefeito 11tunicipal de Cumarti do Norte, no uso de suas atribui .0 

• g8ee legais, faço saber que a .Câmara Municipal aprovou- e ea Gen 

ciono a seguinte• Leis 

CAgiTIFII0 

SEÇ 

"3  OBjE.VOS 

I// 	ole e _a fiegalizagrto das agreselies ao meio 

biente, nele 64preendido o ambiente de trabalho, em comum acore0 

com Int organizegoes oagorUmwterk dee esferas federal 111 setaduB ,  

s ç .11 
DA SUBORDIÉ4X0 DO PONDO. 

Art. 22 O Fundo Municipal .de :;Saúde ficarã subordinada direta, á, 

mente ao Secretário Municipal de Satide. 

Ç 0 —III— 

DAS ATRIBUIdORS -DO SECRETLRIO MUNICIPAL DE 

SAIIDE 

"União e Trabalho 

• - . 	• 
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ESTADO.00 PARÁ 

Prefeitura Municipal -4 Curnarú do Norte 	  

Art.- 3P — São et; ibuiçOes do Secretário Municipal. de Saúde: 

— gerir o Fundo Municipal de Satide e estabelecer poli — 

tical de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho 

Municipal de Satide; 	
• 

II — acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização dag . 

• ações previstas no Plano_itunicipal de Satide; 

III -. zitíbmeter 'ao Conselho de Sellaa o plano de aplicaçõ'es' 

cergo do Pando em coneonin... 	om o Plano Municipal de Saudeë...e.: 

com a Lei de Diretrizes Or.-Oca: tariae; 

IV — subraeter ao Conselhe4kunicipal de SatIde...as,demonstra..-4 . 	- :p...--i. 
, ,ções mensais de receita e 	do Fundo;.  

• - . 

, 
V encaminhar à contE11).,, dada geral do Ti 	as de 

monstraçtões mencionadas no inciso anterior; 

VI - subdelegar competências aos responsáveis:pelos esta 

beleciinextoe .de prestação -- -de. serviços de Batida :g.de .integram .„.. 
--rede Municipal; 

VII assinar cheques-  Ciom responsável pela Teeouraria 

— -quem o Prefeito Municipal delegar poderes; 

VII ... ordenar juntamente cófis . o Prefeito Municipal, empenhos 

pagamentos das despesas do FUndo; 

IX — firmar convinios e contratos, inclusive:  de emprásti'.':',.. -4 
, , mos juntamente com o Prefeito*  referentes a recureoe- -que aera0:—'; 

. administrados pelo Fundo. 
- 	, 

Art. 42 — São atribuições do Coordenador do Fundos 

4* preparar as demonatrações mensais .da--receita e despe.,: . 	„ • 

sa a serem encaminhadas ao Seetário Municipal file Saade; 

manter os controles necessários à execução orçament 

ria do Fundo referentes empenhos, liquidaçgo e pagamento 

despesas:là aos recebimentos •dae,  receitas do Fundo; 

III — manter, ,em coordenaçlb com o setor-  de patrimônio da 

>Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens 

"União dTrabalho" 

AvPmicipat sín - CEP 68.392-Onn f". • • 	 It. I 
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MADODOPAkÁ 
Prefeitura Municipal de Cumarti do Norte 	 

Art. 32 - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde: 

I - gerir'o Fundo Municipal de Saãde e estabelecer poli 

tical de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho- 

Municipal de Saade; 

II - acompanhar, avaliar decidir sobre a realização dai:4.i,, 

ações previstas no Plano 'Municipal de Solide.; 

III submeter ao Unge-lhCde Saúde o plano de Aplicações 

cargo dojftando, em consonâncg¡Cóm o Plano Municipal de Saúde 

com a Lei de Diretrizes: OrgaisàOrias; 

IV submeter ao ConaelhoMunicipal de Saúde as::.demonstra¥5 
W-11 

ções mensais de receita.ed .sp a do Fundo;- 

V - encaminhar à conta 	dade geral doZdnWPio ae de - 

monstraç5es mencionadas no inC£So anterior; 

VI - subdelegar competênoSes aos responsáveis pelos eata:-. 

belecimeilitos•.de prestação de serviços de saúde que integram 

-rede Municipal; 

VII ...:aúdinar cheques dam o responsável pela Teeouraria 

'quem o Prefeito Municipal delegar poderes; 

VII - ordenar juntamente com o Prefeito Municipal, empahhow 

pagamentos das despesas do Fundo; 

IX - firmor convênios e contratos, inclusive;  de: emprísti 

mos juntamente com o PrefeitO 1  xeferentes a recursos que sisera0 

administrados pelo Fundo.. 

Art. 42 - São atribuições do Coordenador do Fundo: 

I - preparar as demonstrações mensais .da?-receita e despeg 

;lisa a serem encaminhadas ad-SOCÀétário MuniCipal.44'Satide; 

II manter os controles 	ssários à execução orgament 

ria do pando:referentes4 empenhos, liquidação e pagamento 

despesass aos recebimentosd0Sreoeitas do Fundt4 • 
III manter„ em Coordenação com o setor- de patrimônio de 

'Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens 

"União êçtrabalho" 

Av. Principal sln - CEP 68.392-000 -- 

EilosLsci_o_c_51.343_ 



ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de-Cumarú do Norte 	 

Art 	Sio receitas do Fundos. 

I — ,as traneferenoias ori4das do orçamento da Seguridade  

Sooial, como diepie.,o Art. 30, VII, da Constituição, 3%(Tree ptru. 

cento), da .renda tributíria do Muniáigio; 

Ii — os ilend'imentos e os jures Pievenientee de aplicação* 

fizonoeiraial 

— ?O'prOduto de oonyinioe .tiriri os com *atras entidade* 

financiaddree' 

IV — 	Cd fito de arreoada‘ó  da :taxa de fiscallaaçio 

	

tdria e de 	e, multas e jux d mora por infraçiee ao C6dimi: 

Sanit4i0 1 tuicipal, bem comoi.:p ceuia de arrecadação de ou< 
•••• 

• taxas j 4iStittit.daa e daquelas 	itUntalpioitsr - Criar; 

V — aa 	õelas de prodate.s-da :arrecadação de outras reoei-.  

tas pr4prias oriundas das atividade* ecOnoraioas, de preetagão ris.  

serviços 41! outras traneferenditOSIue o bitulioLpio tenha direi 

a receber por :força da lei e -.4"04vi loa no setor; 

VI — deeglepie.  em capeais feita s ^diietamente -para este Pundem ,,, .,, 

	

19, 	réceitaa descritas neste artigo serio obrigate.  

riamente-  em contar  especial a ser'il:aiberte e mantida em Agencia de — 

eatabelec~to Oficial de credite. ..„. 
§ 22 A--pl aioação dos recursos• de natureza dependerii 

n-. .• - 	, , 

	

r 	a ,eXietincia de diliaPenibilidade em funiãO do Dum 

primento de ."PrbOtmagão; .  
II — de sprévia aprovagão,:idoàebretifrio Municipal de Sege 

Sip3SEÇXO 

DOS ATIVOS ios-:11:121p0 

Art. 62 — .Conati4Uent ativos do Fedo' Municipal dd. Saddes• 

-1 — diepOnibilidades monen.arl.ae  em bancos ou em caixa eeped, 

ciai oriundas das receitas .espediiCadae 
.„_ 

"União e Trabalho 

Parã 

17000 9d oe5eliDi1 
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ESTADO DO PARÁ 

• Prefeitura Municipal de Cumarú do Norte 

II — direitos que porventura vier a constittdr; 

III bens móveis e imUeis que forem deetliiados ao Siete 

de Saúde._ do Municiplot 

IV -‘r bene móveis le imóveis doados, com On . Éitine &Lus a  dei 

nados ao "sistema de Saúde; 

V bens móveis e ,ini4Size destinados a ad~ietração 

SiOtem0-0--  sailde do MtinioCpia. 

tlizii,ígs3 fo Único : 	ente se proceettartf,.6-in.venttir 
-.,.- ' .0,á, dos bens e direitos v3;inculEide ao Fundo. 

:•,,-,rtÁ, 	 i..".1k 	...-...,- 
.:.:•31133g0g0 —III— 	

,?•f. • 

DOS PA 	DO PITADO - 	 . . 	_. 	....:. 
Art. 12—à• Coestituem paliei; 	do Fundo Muniti4pe1--dte Satide a 

brigaçUe de qualquer -natapttO que pórventure o Municipio ve 
.:•E_,-,4--,e: 	• 

a essu~-.;,para a .manute 	' 'o funcionamento 	eterna M .,.., 	.:.. rt  
pai de r-Eítsi- 

O —V— 

DO oRçAmeo E DA CONTABILIDADE_'

-•_StãEOCO 

DO01~0 

Art. 8Q O Orçamento do:;,-Püldr:p Municipal de Zatldvidenciatt 
,.. 

politicaii:f4;;Oprogram.a de, tr'e:balho governamen,teej.: observad 

Plano 15i‘nr.1.anual e a 10i-__,.de' .:*retrizes Orçamentar e, e os 	... 
c tpios da ••universalitade 	equilíbrio,. 	 ...,i 

. 	 ....., 

_14 
..§ 12. 	O Orçamento: 

orçamento_ do Municpi 

§ gi O orçament dó ~do Municipal 	e Observe: 
• sua elaboração e na sua 'eàíe#gpão, os padraed-':e'4-orelas estabe 

adota na lektelaçZo pert 
?k,  

XO 

do Municipal da'Salte integr 

Idiénea ao prittolàc da unida 

• 

5: 

DA •CON ILIDADE 

Art. 92 — A contabilidade; `0,1)Jitindo Municipal..de .SatIde tem 
"União e Trabalhat. 

Av.. Principal siri CEP 68.392-000 Cumarú do Norte'..-: - 
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ESTADO DO PARÁ 

 

Prefeitura Municipal de Cumarti do Norte 	 

patrimoniais com carga ao Fundo; 

IV - encaminhar è contabilidade geral do Município: 
• - 

a) mensalmente • as Ylemonstraçoes da receita e despe 

ea.;- 
b) trimestralMeu_a os in.ventárioa .,áe satoques de 

medicementoa e de inétrumea.  

c) anaalment 	entfirio doa bens m6v(ris e 'iraci- r:,?, 

veia e o -balanço geral do 'Fundo. 

V - firmar, com o responsavel pelos °outro/043 de (MIO. 

'ção orçaMen-bíria, as demonstraçZies mencionadas anteriormente; 

VI - Pravidenciar, ..á unta-  a. contabilidadio geral-  do Muni 
• aipi°, as aszonstrações que indiquem a situação financeirae gOir 

tal do Fundo Municipal dè SaTid-in 

VII - apresentar, ao Se.cretário Municipal :de Satide, a. 
• 

,1-zall.se e avaliação ecoa 

,saúde detectada nas demo 

VIII manter os controles necessários sobre convênios o 

'''‘contratos de prestação de:MO-à:Inçou pelo setor Privaditi e dos 

réstim.os,,feitos para a _Sa e 

encaminhar Ménéalmejrte, ao Sectretdriif-'1ufacipal d 

reIgutc5rioe de seóia~ento e avaliação di¡Cprodução dIW-* 

Serviços;prestados pelo setor privado na forma menaianada no 

<inciso anterior; 

X manter o contra 	avaliação da papal-áOtto das un 

;-idades  integrantes dá rede 114 pai de Satidel 

XI encaminhar men:301‘ nte, ao Secretário, Mdnioipal 

relétOrios de acompan4Oento e avalieçRo día-P*odução • .- 	• 
serviços .prezitados pela rede Mnioipal de Saadei} 

E 	 IV - 
DOS Rzculii 	41PUNDO 

SITBSÉ 

5 4iXinancei 	 ii ra do ?Onde .*I.taipal.  ..„... 
A:t .. es.  mencionadas; • . 

Fy 

DOS RECURSOS PIXANCEIROS 
"UniãiVearabalhon -  

9000 gd oe5e4P1 



• 

ESTADO DO PARÁ 
1/  

Prefeitura  Municipal de Cumarú do Norte 
fi 

• 

objetivo evidenciar a situação financeiras patrimonial e orçamo 

táris do Sistema Municipal de Saúde, observados os padrBee e na* 

mas esiebelecid os na legislegio pertinentes. 

Art. 10 A contabilidade serti organizada de forma a permitir' o 

exercLõià das suas fu Çé8tê controle prévio,øoncomitante 

subsequente e de inforMagi!*lusive de aprOprisé,  apurar 

tos doa serviços e, cangiãOriltemente, de concretizar o seu. 

tivo, belk.como inter :eISkie!,~1,igar  os resUltdod' 	obtidos. 
. 	, 	 . • .; 

Art. 1r:.;; -A escritura 	b`iit.zibil será feita 	-metod o da 

tidas dobradau. 	
• 

• § 12 - AContabi1i 	tir relatOrioà-bitakitaie de 

inclusive dos custos doe ite±4, :̂iços. 
- 	§ -2 O 4.- Entende-se' Por -r".41.at étri os 

mensais de receita e deeffleM.,,,:_ o Fundo 

a 
• • 

. 	• 	 - 

- • 	- 

. 	- 
mais demonstragSes exigidciá'Vela Admin 

de geatgo Se balancete 

Municiipal• Uiatide e 

ietraçar#póia le 

çio pertinente. 
• • _ . . 	. 	

^ 
. 	• 	. 

§ 39 Ao 

rio a integrar  

demonstreçUEL'e os relatarias 'orediMaidos 

e contabgitiái geral do Munitikàiii“ .-:  

DA BXECUÇXO ORÇAMENTÁRIA  

SliBSÈOX0 I 

DA DESPESA 

Art. 121i; Tidediatamente ap6øa promulgação.  da lei do Orça= 

o Seetét4rie Municipal cle. 4.j e aprovará o quadro de cotas • • 
met:rajá, que serão dietr'0 aa entre as atiitTaaee executorx(*(• 

Sistema 	de Se 

Paref .práfo Único - As .eOis trimestrais oØtõ ser al:jr4 
durante"•,a exeretaio, ebtiegOd!ps o limite 

,.,•,.. 
compartamento 'da sue exceit04 

Art. 13, Nenbuma despeea',004 realizada sem a .000aadria ekt, 

zaçio orçamentária.. ' 

" "União e Trabalhe 

. 	 "." 	"..• 

. 

•i• 

Av.' Princinal cIn - rwr) co élan AIS^ 
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ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Cumarú do Norte 	  
f • 

Pai llée8fp talco para os casos de insuriciiin.ciaa e omiseBes or.k. 

çaMent*Irias poderão ser utilizados os creditOs adicionais 

manteres e especiais, autorizados por lei e ibertos por decrete 

do Executivo. 
„-.- 

Art. 14 - A despesa do Fundóliunicipal de Saúd'o se constituir--, (- 
de; 

financiament-,-tOtà1._ ou. parcial de programas ince 

e Saúde desenvolvidos Pela mictaria ou com ela ConveniadQt 
: - 

ação de serviOSCiitidadee 

0. k programas ou 	o.0 0s eapeoinçok- 

Ob disposto no §. 	t4 199 daelf" ~fV454 

¡il....aquisição de MO:0. 1 permanente de 0onàumo e de 6" 

-5  troe mamas  nacasa4riseaesEinvolvinento doC- j3rogramae; 

/V - construção, reto, ampliação, aquisição ou loca 

de imszSveis para adequaçáq 'daede física de "preiità§ão de ser 

ços é saúde; 

II - pcgamento pela 

reito privado para széon 
pmt; 

do eetËr 	gattde, obsár 
OpEintitui0o Federal; 

V . =.;--disenvolvimento e gperfeiçoamento dilirInstramento 

gestão¡ planejamento, aduri 	ração e controle das-ágBea de 
• 

de; VI,desenvolvimento,,dejrogramos de capSoitação e *Par 

çoamentó.>de recursos huanguaog-seto. Saúde; 

- VI/ - atendimento de„:,dè.s esas diversas, de caráter ur 

inadiivel, necessárias A eiCÀlição daS ações e serviços de 

mencionados no Art. 1S:da "preeente 

sEgo4II - 

DAS 

Art. 15 "- A execução orçAii-Ogria das reocititti -Cerproceesar4- ... 
través 414 obtenção do seu 	ato nas fontei ,detórminadas ne 

Lei. 

Art. 16 - O Fundo Munidifflai"in Saúde terá vigalloilr . 	•  

• 

"União e Trabalho" 

Av. Principal sin - CEP 68.392-000 
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ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Camaro:a do Norte 	 
,,•, 

• Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Á 

dicional Especial no valor de ate R$. 20.000.00 (Vinte Mil Re-

ais) para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que 

trata esta Lei. 

Parágrafo Único - As despeSa"- 	Werem atendidas pelo 

presente crídito correrão do C6d • 	despesa 4.1.3.0, invea- 

-timentos em Regime de Execução 155 	 # as quais serão compeli 

sadae com Cs recursos oriundos do 	43,§§ e incisos da Lei- 

SUBSEÇÃO -ITZt 

DÃá DISPOSIÇÕES t:R-k1S TRANSIrfõia.AS 

18 - Esta Let entra em vigor 40,-Iitata-de sua publicação 

4,vogs-aa a Lai.23,2 012/93 de 15 	unho de .1.993.f- 

ià 

GERALDO TEME 2%4 BARBOSA 
PREFEITO MUNICIPAL 
CUM ARI:J DÓ NORTa 

CPF W4586176-83: 

"União e Trabalho" 

v.Principal sin - CEP 68.392-000 	 nurnani Min RInrto 	 Para  
6000 gd oe5e4P1 
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