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Lei Municipal Nº 319/2017 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
CNPJ N°. 34.670.976/0001-93 C 
GABIENTE DA PREFEITA 

is R. ilva-Neto 
ecretáno de Admtnistração 

Decreto 006/2017 

Adota o Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Pará, instituido e 
administrado pela Federação das 
Associações de Municípios do Estado do 
Pará (FAMEP), como meio oficial de 
comunicação dos atos normativos e 
administrativos do Município de Cumaru 
do Norte-PA. 

A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e a 

Prefeita Sanciona a seguinte Lei: 

Art. 12  - O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, instituído e 

administrado pela Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará 

(FAMEP) por meio da Resolução (FAMEP) n2  01/2009, é o meio oficial de 

comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos 

do Município de Cumaru do Norte-PA, bem como dos órgãos da administração 

indireta, suas autarquias e fundações. 

Art. 22  - As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará 

serão realizadas em meio eletrônico e atenderão aos requisitos de 

autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, instituída pela 

Medida Provisória n2  2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

Art.32  - As edições eletrônicas do Dirário Oficial dos Municípios do Estado 

do Pará serão disponibilizadas na rede mundial de computadores, no endereço 

eletrônico www.diariomunicipal.com.br/famep,  podendo ser consultadas sem 

custos e independentemente de cadastramento. 

Art.42  - As publicações eletrônicas realizadas no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Pará substituirão quaisquer outras formas de 

publicação utilizadas pelo Município de Cumaru do Norte-PA. 

Art. 52  - Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado do Pará são reservados ao Município de 

Cumaru do Norte-PA. 
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Lei Municipal N2  320/2017 

INSTITUI REMUNERAÇÃO PARA O EXERÍCIO DO CARGO DE MÉDICO E 
SUAS ESPECIALIDADES, EM REGIME DE PLANTÃO, A SEREM PAGAS 
AOS QUE EXERÇAM SUAS FUNÇÕES EM QUAISQUER DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUMARU DO 
NORTE, PODER EXECUTIVO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e a 

Prefeita Sanciona a seguinte Lei: 

Art. 12 Esta Lei Ordinária institui remuneração a serem pagas aos médicos 
e suas especialidades, que exerçam suas funções em quaisquer das Unidades 
de Saúde da Administração Pública do Município de Cumaru do Norte, 

Art. 22  Fica estabelecido que o profissional médico, de qualquer 
especialidade, contratado ou efetivo, pertencente ao quadro de servidores 

de Cumaru do Norte, receberá a título de vencimentos mensais, o valor de 

12.000,00 (doze mil reais). 
Parágrafo Único - A jornada de trabalho dessesrnada de tra 	É. ba  

será de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 32  Fica instituída a remuneração por Plantão para o 
profissional médico pertencente ou não ao quadro de servidores do Município 
de Cumaru do Norte-PA, que prestar serviços de atendimento médico no 
Hospital Municipal e ou qualquer outra unidade de atendimento de saúde 
municipal, em regime de plantão, em cobertura a ausência de outro 
profissional médico ou em rítuações que exijam reforço no número de médicos. 

§ 12  Considera-se plantão os serviços prestados em períodos de 
12 (doze) ou de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas. 

§ 22  Os valores atribuídos para cada Plantão médico de ooi.e 
(12) horas ininterruptas será no valor de R$ 900,00 (novecentos reais); 

§ 32  O valor para cada Plantão médico de vinte e quatro (24) 
horas ininterruptas será de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais); 

Art. 42 O pagamento do plantão está vinculada à convocação prvi;:t 
pelo Secretário Municipal de Saúde, ou Diretor Clínico ou, na sua ausêio ia, 
pelo Diretor Geral ou Administrativo do Hospital Municipal, sendo o u:)otro;e 
de Escalas realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e ao efetive 
controle da prestação do serviço por meio disponibilizado pela 
Administração para o registro do cumprimento dos horários de trabalho. 
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Art. 52 Os pagamentos decorrentes dos serviços prestados pelos 

profissionais não pertencentes ao quadro de servidores deste Município 
serão efetuados por meio de depósito em conta corrente, mensalmente, até o 
5 dia útil do mês subsequente ou por meio de folha de pagamento elaborada 
pelo Departamento de Recurscs Humanos. 

§ 12  Deverão ser efetuados os descontos dos tributos e 

contribuições previdenciárias, quando incidentes. 
§ 22  Quando o profissional medico atingir o teto maximo de 

contribuição previdenciaría mensal estipulada pelo instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), apresentará ao Departamento de Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de Administração, declaração que comprove tal 
situação, cujo teor é de sua inteira responsabilidade. 

Art.62  Para os profissionais médicos não servidores, a prestação 
desses serviços em regime de plantões será considerada esporádica, não 
gerando vinculo empregatício com o Município. 

Art.72 O Poder Executivo poderá expedir Decretos para 
regulamentar o previsto na presente lei ordinária, inclusive de atualização 
e ou revisão de valores dos plantões. 

Art.82  As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

Correrão à conta das dotações orçamentárias próprias ou de recursos 

provenientes do SUS. 

Art.92 Esta Lei entra em vigor na data de sua public çáo, 
rétroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2017. 

Cumaru do Norte (PA), 11 de maio de 2017. 

	

Cleusa GorkWive 	eir'àj Temponi 

Prefeita Municipal 
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