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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERNIA 

LEI N.° 2.310. DE 05 DE ABRIL DE 2018 

Dispôe 	sobre 	atualizaçao 

funcional e orqanização da 

Secretaria Municipal da Saude de 

Severmnia. 

CELSO DA SILVA. Prefeito Municipal da Severinia. Estado de 

São Paulo, no usa de suas atribuicOes legais, 

FAZ SABER que a Cârnara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte lei: 

Art. 1. 1  A Secretaria Municipal da Saüde passa a ter as 

seguintes competências gerais: 

- Formular e implementar politicas municipais de saide, em 

consonância corn as diretrizes estabelecidas no Plano de Governo, na legislaçao 

municipal, estadual e federal pertinente; 

II - Gerenciar as recursos financeiros alocados no Fundo 

Municipal de Saude, em consonäncia corn Iegislacão especifica em vigor, de modo 

a viabilizar as acoes planejadas no âmbito da Secretaria Municipal; 

Ill - Elaborar a proposta orçamentária para a saüde, em 

conformidade corn a Piano Municipal de SaUde: 

IV - Administrar as recursos orcamentários e financeiras 

destinados. em cada ano, a saüde; 

V - Promover estudos, pesquisas e diagno 

identificar, analisar e intervir na situacao dos fatores envolvidos no 
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e doenca, monitorando e avaliando. permanentemente, a situacao da saüde 

1icipio 

VI - Gerir e executar as servicos püblicos de saüde em àmbito 

municipal, em articulacào corn orgaas competentes do Estado e da Uniao; 

VII - Celebrar contratos e convênios corn entidades 

prestadoras de servicos privados de satide, bern coma controlar, avaliar e auditar 

sua execução: 

VIII - Normatizar e complernentar as açOes e servicos püblicos 

de saüde no ârnbito do municipia: 

IX - Regular, avaliar e controlar as acOes e serviços de saüde, 

utilizando paràmetros flexiveis. adaptados a realidade da atençao a saüde: 

X - Coordenar a elaboraçao, execuçao e avaliação do Piano 

Municipal de Saüde, de acordo corn as ditarnes ernanados do Conselho Municipal 

de Saüde. Conferência Municipal de Saüde, atualizando-o periadicamente: 

XI - Elaborar e divulgar anualmente o Relatório Anual de 

Gestão - RAG: 

XII - Executar, controlar e avaliar as açOes de vigilância em 

saüde epidemiológica e sanitária em articulaçao cam as gavernas federal e 

estadual; 

XIII - Colaborar na fiscalizaçao das agressoes ao meio 

arnbiente, que tenham repercussaa sabre a satide humana, e atuar junta aos 

orgaos rnunicipais, estaduais e federais carnpetentes, para cantralá-las: 

XIV - Definir e executar politica de formaçao e educação 

permanente para as trabaihadores da saüde, diretarnente ou em articulaçao corn 

instituiçOes de ensina em saüde, em cansonància corn a Palitica de Educacaa 

Perrnanente do SUS. visando a valorizaçao, qualificaçao e aperfeiçoamento dos 

profissionais de sai.ide do MunicIpia: 

XV - Avaliar a incorporaçao de novas tecnalagias em saüde, de 

acorda corn as diretrizes nacianais: 

GJSEVERINIA 
Construindo urn Futuro M.Ihor * 

Rua CapitaoAugusto deAknieida, 3321 Tel: 17-3817.3300 

Fax:17- 3817.3301 E-mail: pms.gabinete@severinia.sp.gov.br  

CEP. 14.735 - 000 / Estado de São Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99 



s objetivos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

XVI - Desempenhar outras atividades destinadas a consecucão 

Art. 2. 1  A Secretaria Municipal da SaUde sera dirigida, 

administrada e representada pelo Secretário Municipal da Saüde, nomeado pelo 

Prefeito. 

Parágrafo ünico. A nomeaçao será feita em comissão, 

podendo o nomeado ser exonerado a qualquer tempo. 

Art. 3.° 0 cargo de Secretário Municipal da Saüde será 

livremente designado pelo Prefeito, competindo-Ihe, além de outras atribuiçOes 

fixadas por decreto do Chefe do Poder Executivo, o que se segue: 

- Assessorar o Chefe do Executivo Municipal e Os demais 

Secretários Municipais, nos assuntos de sua competência; 

II - Despachar diretarnente com o Chefe do Executivo 

Municipal, participando dos eventos que envolvam as Secretarias do rnunicipio; 

Ill - Atender as solicitaçOes e convocacoes da Càmara 

Municipal: 

IV - Promover reuniOes periodicas de coordenacao entre os 

diversos niveis da Secretaria Municipal de Saide: 

V - Expedir atos dispondo sobre a organizaçao interna da 

Secretaria Municipal de Saüde, bern como sobre a execuçao de leis e decretos que 

disciplinem assuntos de sua competéncia; 

VI - Ernitir parecer de caráter conclusivo sobre os assuntos 

submetidos a sua apreciacao: 

VII - Enunciar os objetos e subsidiar a instauraçao dos 

processos de licitacao pertinentes a Secretaria, nos termos da legislaçao aplicável 

a matéria: 
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VIII - Medir, avaliar e relatar a prestaçao de serviços e 

mento de materials para a Secretarial, -  

IX - Promover a supervisao das Entidades vinculadas a 
Secretaria Municipal da SaUde, para efeito de compatibilizaçao corn as politicas de 

açao: 

X - Apreciar, em grau de recurso. quaisquer decisOes no 

âmbito da Secretaria Municipal da Saiiide e das Entidades a ela vinculadas: 

XI - Aprovar. autorizando Os atos que digam respeito a 

assuntos da area de cornpetência da Secretarial Municipal da SaUde; 

XII - Fixar as politicas de açäo da Secretaria Municipal da 

Saüde, estabelecendo as Normas Operacionais e Administrativas que regerao suas 

atividades: 

XIII - Elaborar e aprovar as programacoes a serern 

desenvolvidas pela Secretarial Municipal da SaCide, as Propostas Orçamentárias 

Anuais e Plurianuais e as alteracOes e ajustamentos que se fizerem necessários: 

XIV - Cumprir e fazer cumprir as normas da Secretaria 

Municipal da Saüde e as emanadas de autoridade competente: 

XV - Expedir portarias e resoluçOes sobre a organizaçao 

interna da Secretaria Municipal da SaCjde. nao disciplinadas por Atos Normativos 

Superiores, bern como sobre a aplicaçao de Leis, Decretos e outras disposiçOes de 

interesse do órgao: 

XVI - Articular-se corn os demais órgaos e entidades da 

Administraçao Municipal, visando a integraçao da Secretaria Municipal da Saide 

nos seus pIanos e programas de trabalho, 

XVII - Cumprir e fazer cumprir as metas estipuladas pelo 

Prefeito, relatando ocorréncias. desvios e outros fatos pertinentes; 

XVIII - Desempenhar todos os atos de Gestão referentes aos 

servidores e demais recursos sob sua responsabilidade; 

XIX - Reunir corn os vereadores para esclarecer as projetos de 

leis, de iniciativa do executivo, referentes a Secretaria Municipal da SaCide: 
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..-.. ... ,.-' 

XX - Desempenhar outras atividades correlatas ou que Ihe 

tribuldas na sua area de competência: 

Art. 4.° A Secretaria Municipal da Saüde terá seu quadro de 

servidores subordinado ao regime juridico aplicável aos servidores municipais e as 

normas que forem fixadas em seu estatuto, podendo desempenhar sua missão. 

também através de serviços contratados corn terceiros, na forma da legislacao que 

rege a assunto. 

Art. 5. 0  Para a exerc[cio de suas finalidades a Secretaria 

Municipal de Saüde se organizará da seguinte forma: 

- Secretário Municipal de Saüde; 

II - Divisäo Administrativa da Saüde. que será composta par 03 

(trés) Setores: Setor de Transportes: Setor de Regulaçao dos Serviços de SaUde e; 

Setor de Avaliacao, Controle e Faturamento; 

III - Divisão de Vigilância em Saüde, que sera composta par 03 

(tr(§s) Setores: Setor de Vigilància Epidemiolôgica: Setor de Vigilância Sanitària e; 

Setor de Controle de Endemias e Animals Peçonhentos; 

IV - Divisão de Serviços de Saüde de Media Complexidade, 

que sera composta por 03 (trés) Setores: Setor de Especialidades: Setor de SaUde 

Mental e: Setor de Fisioterapia; 

V - Divisão de Servicos de Atencao Básica, que seré corn pasta 

par 01 (urn) Setor: Setor de Estratégia e Saüde da FamIlia - ESF; 

VI - Divisão de Odontologia; 

VII - Divisão de Assisténcia Farmacéutica: 

VIII - Divisãa de Urgéncia e Emergencia. 
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§ 1.0 0 cargo de Secretário Municipal da Saüde. suprido por 

do Prefeito Municipal, terá sua remuneraçao estabelecida de conformidade 

.egislacao especifica. 

§ 2.° As funcOes de Diretor de Divisao e as de Chefe de Setor 

serão de designacao exclusiva do Prefeito Municipal, por indicaçao do Secretàrio 

Municipal da Saüde. nomeados e destituldos por Portaria, sempre oriundos do 

quadro de servidores püblicos municipais da administraçao direta e indireta. 

§ 3.° 0 Diretor de Divisão farà jus, durante o periodo em que 

exercer tal funcao. a uma 'Gratificaçäo de Funcao" de valor mensal de R$ 600,00 

(Seiscentos Reais), vedada para cargos em comissão. 

§ 4.1  0 Chefe de Setor fará jus, durante o periodo em que 

exercer tal funcao, a urna "Gratificacao de Funçao" de valor mensal de R$ 300.00 

(Trezentos Reals), vedada para cargos em comissão. 

§ 5•0 Tais gratificaçOes serão reajustadas na mesma data e nos 

mesmos indices em que ocorrer a revisão geral dos vencirnentos dos servidores 

püblicos municipais. 

§ 6.° A distribuiçao funcional dos serviços entre as areas. bern 

como seu organograrna, sera objeto de Decreto do Prefeito Municipal. 

§ 7.° A gratificaçao de funcao de que trata os §§ 3 0  e 40  deste 

artigo não sera incorporada, em nenhuma hipOtese, ao salário/vencirnento dos 

servidores ocupantes da funcao gratificada. 

Art. 6. 1  As despesas decorrentes da presente lei correrão por 

conta de dotaçOes proprias do Municlpio, consignadas no corrente exercicio 

GSEVERiN1A 
COn.tnjlfldo urn Futuro M.Ihor 

Rua Capitao Augusto de Almeida, 332 / Tel: 17-3817.3300 

Fax:17- 381 7.3301 E-mail: pms.gabinete©severinia.sp.gov.br  

CEP. 14.735 - 0001 Estado de São Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

.. o, no orcamento da Secretaria Municipal da Saüde suplementadas se 

necessário. 

Art. 7. 1  Denomina-se Secretário Municipal da Sailide o cargo do 

responsável pela pasta. 

Art. 8. 1  Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, 

revogadas as disposicOes em contrãrio, em especial a em especial a Lei Municipal 

n.° 1.368/01 e posteriores alteracOes. 

Prefeitura Municipal de Severinia, em 05 de Abril de 2018. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente provi o 

registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diãrio Oficial Eletrönico desta 

Municipalidade. 

ELI j 
Esc rif u ra ri a 
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