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Prefeitura Municipal do Salvador - Bahia

Segunda-feira - 13 de maio de 1996

Cidade deve receber esta semana recursos federais
A ecretária municipal de Infra·
estrutura, Maria Del Cannen, afirmou scxta-fefra qué os recursos da
ordem de R$5 milhões a serem liberados pelo governo federal, esta
émana, "ampliann1s ações da
prefeitura na recuperação da cidade e propiciam o iníçio da execução de proj_e tos de contenção
de encostas".
Disse que, atravé da Sumac e

Surcap, a prefeiturà continua realizando limpeza e drenagem de canais, tapando buracos, reéuperando vias, em que pese a e cass~ de rêcursos. " Naturalmente,
com a chegada da primeíra parcela dos recursós emergenciais solicitados ao governo federal, essas obras serão ampUadas",
garantiu Del Carmen.
Com a OperaÇão Tapa-Bura-

cos, a Sumac está recuperaodo e
até recapeando pistas de algumas
avenidas da cidade que foram duramente eastigrulas pelas chuvas
e que recebem tráfego intenso e
pesado. " Mas"- ·advertiu a secretária - "se volw a chover, teremos qut!l suspender a operação,
tendo em vista que ó 48 hora
após a estiagem poderemos v:oltar a trabalhar com o asfalto".

A secretária Maria Del Carmen acwscentou que a Su[Jlac
continua fazeQdo limpeza e drenagem dos canais das reQcOStas
e a retirada de lixo e entulho das
principais vias da cidade. A
Surcap está constru indo ,o_s
bueiros. da Avenida Suburbana,
na altura de Santa 'L uzia e Rua
das Pedrinhas, àntiga estrada
Velha de Perjperi.

Prefeita participa de atos
em homenagem ao padroeiro

Desa/ montou uma praça no Centro de Convenções para exibir peças.
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Desal mostra em feiras
equipamentos que produz
Montar uma autêntica praça
numa área de 200 metros quadrados,
com bancos de jardim, mesas para
jogos, passadiços (pequena ponte) e
até um coreto foi a forma criativa encontrada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal)
para divulgar a qualidade dos seus
produtos na Feira de Imóveis e da
Construção Civil (FlC), que ora se realiza no Centro de Convenções. No
final de semana, a empresa esteve no
Expo-Síndico, no mesmo local.
Com os equipamentos em exposição produzidos em cimento prémoldado - os passadiços e o coreto
são de estrutura metálica - a praça
fica no térreo do Centro de Conv' Jções e vem chamando a atenção de
participantes e freqüentadores da
feira." As pessoas constatam a qualidade dos produtos, que não são
apenas comercializados para o setor público, mas também para em-

presas privadas e até donas-decasa", afirmou a arquiteta Sheila
Moreira de Souza, da Assessoria de
Planejamento da Desal.
Além de demonstrar criatividade,
a exposição, segundo a arquiteta,
resulta em imediato retorno de negócios para a empresa, principalmente em se tratando da construção de praças. " Esta semana houve um pedido para a construção de
uma praça por uma das faculdades
existentes de Salvador", informou
Sheila de Souza.
Este retorno financeiro faz com
que a Desal parta para investir ainda mais em expor seus produtos.
Tanto que a empresa participou da
Expo-Síndico, que reuniu empresas
que comercializam produtos para
condomínios diversos. Nesta feira,
que terminou ontem, a Desal expôs
caixas para ar-condicionado, lajotas,
mesas e bancos para jardins. ·

A prefeita Lídice da Mata participou sexta-feira dos atos em louvor a São Francisco Xavier, padroeiro de Salvador. O evento realizouse no Centro, promovido pela Câmara Municipal.
Durante a missa, na Catedral
Basílica, coube a Lídice da Mata levar o cálice da Eucaristia até o altar.
Ela estava acompanhada da viceprefeita Bete Wagner, e do presidente e do 12 secretário da Câmara de
Vereadores, respectivamente João
Bacelar e Silvoney Sales.
Na homilia, os celebrantes,
monsenhor Gilberto Luna e os padres Antônio Joaquim Ferreira Neto
e Carlos Resciani, fizeram um perfil
de São Francisco, nobre espanhol,
doutor em Filosofia e Teologia, que
preferiu trocar a vida acadêmica pela
Companhia dos Jesuítas.
l
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O vínculo de São Francisco
Xavier com Salvador teve início em
1686, mas foi em 1855 que a devoção pelo santo tornou-se mais sólida, quando a população estava sendo dizimada por epidemias de cólera e febre amarela. Sem outros recursos, o povo pediu a ajuda do
santo jesuíta. Na Liturgia da Palavra, o monsenhor Luna pediu atenção dos governantes brasileiros
para os graves problemas sociais,
destacando a infância abandonada,
a .prostituição infantil e a violência
generalizada. Concluiu criticando a
fragilidade da Justiça.
A prefeita participou das solenidades acompanhada dos secretários
de Governo, Fernando Schmidt, de
Comunicação, Carmela Talento, o
procurador-geral do município, Renato Simões, e de outras autoridades.
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Aprova o Regimento
Municipal de Saúde,
providências.

da · Secretaria
e da outras

A PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições

XI - celebrar contratos, convênios e acordos com entidades e instituições públicas
e privadas prestadoras de serviços de saúde, com vistas a assegurar,
complementarmente, a cobertura assistencial da população, obedecidas as
disposições do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como criar condições
para a sua gestão;
XII - institucionalizar o Sistema Municipal de Vigilância à Saúde, com o
· desenvolvimento do Sistema Municipal de Informações em Saúde e
acompanhar, avaliar e divulgar o quadro sanitàrio da população de Salvador;
XIII - institucionalizar o Sistema Municipal de Auditoria e coordenar as atividades
de acompanhamento e avaliação técnica e financeira do Sistema Único de
Saúde - SUS no Município;
XIV - colaborar com a União e Estado na execução de atividades de vigilância
sanitària de portos e aeroportos;
XV - formar consórcios administrativos intermunicipais para a gestão do SUS;
XVI - normatizar complementarmente as ações e serviços de saúde no M\lnicipio;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o Regimento da Secretaria Municipal
Saúde, que com este se publica.

de

Parágrafo único - Para o cumprimento de sua finalidade poderá a Secretaria
Municipal de Saúde, celebrar convênios, contratos e ajustes com instituições públicas
e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais.

CAPÍTUWll
Estrntura

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, em
de maio de 1996.

1O

LÍDICEDAMATA
Prefeita

FERNANDO ROTH SCHMIDT
Secretário Municipal de Governo

EDUARDO LUIZ ANDRADE MOTa
Secretário Municipal de Saúde
REGIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS

CAPÍTUWI
Finalidade e Competência
Art.1° - À Secretaria Municipal de Saúde - SMS, criada pela Lei nº 912 de 12 de
abril de 1959, e reorganizada pelas Leis n~ 4.103 de 29 de junho de. 1990, 4.278 de 28
de dezembro de 1990 e 5.045 de 17 de agosto de 1995, que tem por finalidade
formular e executar a política municipal de saúde, compete:

elaborar o Plano Setorial de Saúde, em articulação com a Secretaria
Municipal do Planejamento, de acordo com as políticas e diretrizes
estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde SUS, integrando-o ao Plano de
Desenvolvimento do Município;
rr planejar, organizar, controlar, avaliar e executar as ações e serviços de
saúde no município;
·III • participar do planejamento, da programação e da organização da. rede de
prestação de serviços regionalizada e hierarquizada do Sistema U nico de
Saúde - SUS, em articulação com a Secretaria Estadual de Saúde;
IV - executar ações de vigilância da saúde no Município, articulando as atividades
de vigilância epidemiológica, de vigilância sanítària, de vigilância nutricional
e de saúde do trabalhador com as atividades de atenção à saúde da rede de
unidades;
V participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às
condições e aos ambientes de trabalho;
VI - colaborar na fiscalização das agressões ao ambiente que tenham
repercussões sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos competentes
'
para controlá-las;
VII - participar da formulação e colaborar na execução da política de ciência e
· tecnología aplicada à saúde, no âmbito municipal;
VIII - participar da formulação de políticas e colaborar na execução de ações que
assegurem a qualidade do meio ambiente nas áreas de saneamento,
abastecimento de água, habitação, limpeza urbana e manutenção da Cidade,
com ênfase na atuação intersetorial para melhoria das condições de saúde;
IX - formular, em articulação com os demais órgãos integrantes do Sistema
Único de Saúde SUS, a política de desenvolvimento e capacitação de
recursos humanos e executar as ações pertinentes a área, no âmbito
municipal;
X - gerir, no âmbito do Município, laboratórios de saúde pública e hemocentros;

Art.2° - A Secretaria Municipal de Saúde tem a seguinte estrutura.
I - Órgãos da Administração Direta:
a.
Gabinete do Secretário-GAB
b.
Assessoria Técnica - ASTEC
e.
Coordenadoria Administrativa - CAD
L Setor de Comunicação e Documentação
2. Setor de Transporte
1.
Subcoordenadoria de Engenharia, Manutenção e Serviços Gerais
1. 1. Setor de Projetos e de Instalações da Saúde
l.2. Setor de Vistoria e Acompanhamento de Obras e
Serviços de Engenharia
1.3. Setor de Conservação e Manutenção de Instalacões
Prediais
·
l .4. Setor de Serviços Gerais
2.
Subcoordenadoria de Contabilidade de Custos
2.1. Setor de Contabilidade
2.2. Setor de Orçamento
2.3. Setor Financeiro
2.4. Setor de Custos
3.
Subcoordenadoria de Liquidação da Qespesa
3. 1. Setor de Liquidação do Fundo Municipal de Saúde
3.2. Setor de Liquidação do Orçamento Fiscal
4.
Subcoordenadoria de Materiais e Patrimônio
4. 1. Setor de Manutenção de Equipamentos
4.2. Setor de Suprimento
4.3. Setor de Patrimônio
4.4. Setor de Armazenamento, Controle e Distribuição
d.
Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos
1. Setor de Assistência à Saúde Organizacional
1.
Subcoordenadoria de Administração de Pessoal:
1.1. Setor de Lotação e Movimentação
1. 2. Setor de Cadastro e Registro
1.3. Setor de Promoção e Avaliação
1.4. Setor de Recursos Humanos
2.
Subcoordenadoria de Ações de Capacitação e Treinamento
2.1. Setor de Formação
2.2. Setor de Educação Continuada
e.
Coordenadoria de Controle e Avaliação
1.
Setor de Informática em Saúde
2.
Setor de Documentação e Divulgação de
Informações em saúde
Subcoordenadoria de Informações em Saúde:
1. 1. Setor de Epidemiologia e Vigilância
1.2. Setor de Acompanhamento da Situação de Saúde
2.
Subcoordenadoria de Rede de Serviços
2.1. Setor de Controle e Avaliação Ambulatorial
2.2. Setor de Controle e Avaliação Hospitalar
2.3. Setor de Contas Médicas
3.
Subcoordenadoria de Auditoria
f
Coordenadoria de Apoio a Descentralização
1.
Subcoordenadoria de Atenção a Saúde
2.
Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária
2. 1. Setor de Registro e Informação de Processos Fiscais
3.
Gerência de Unidade de Saúde de Tipo Especial Centro de
Controle de Zoonoses
1. Setor de Informação em Zoonoses
3. 1 Subgerência de Ações Básicas
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g.

3. 1. 1. Setor de Vigilância e Controle das Doenças
Transmitidas por Animais de Pequeno Porte
3.1.2. Setor de Vigilância e Controle das Doenças
Transmitidas por Vetores
3. 1.3. Setor de Vigilância e Controle das Doenças
Transmitidas por Animais de Grande Porte
3. 14. Setor de Vigilância a outras Zoonoses Urbanas
3.1. 5. Setor de Vigilância e Promoção da Saúde Animal
3.2. Subgerência de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
3 .2.1. Setor de Laboratório e Patologia
3 .2.2. Setor de Biotério
3 .23. Setor de Rt>gistro e Informações Laboratoriais
3.3 Subgerência Administrativa
3.3. l. Setor de Materiais, Patrimônio e Servíços Gerais
3.3.2. Setor Financeiro
3.3.3. Setor de Recursos Humanos
Coordenadoria de Distritos Sanitários
Subcoordenadoria de Vigilância Sa~tária
l.
1.1. Setor de Ações e Serviços de Saúde
1.2. Setor de Epidemiologia e Informação em Saúde
Subcoordenadoria Administrativa
2.
2.1. Setor de Materiais, Patrimônio e Serviços Gerais
2.2. Setor Financeiro
2.3. Setor de Recursos Humanos
Gerência de Unidade de Saúde Tipo Especial
3
3. 1 Subgerência de Ações Básicas
3. l . 1. Setor de Atenção Médico-Ambulatorial
3 .1.2. Setor de Pronto Atendimento
3 .1.3. Setor de Enfermagem
3 .1.4. Setor de Odontologia Sanitária
3. 1.5 Setor de Vigilância em Saúde
3. 16. Setor de Ação Social
3. l. 7. Setor de Nutrição
3.2. Subgerência de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
3.2.1. Setor de Patologia
3.2.2. Setor de Radiologia
3.2.3. Setor de Farmácia
3.3. Subgerência Administrativa
3 .3. l. Setor de Materiais, Patrimônio e Serviços Gerais
3.3.2. Setor de Arquivo Médico-Estatístico
Gerência de Unidade de Saúde Tipo IV
4.
4.1. Setor de Atenção Médica e Odontológica
4.2. Setor de Enfermagem
4.3. Setor de Apoio Diagnóstico
4 .4. Setor Administrativo
4.5. Setor de Arquivo Médko-Estatistico
4.6. Setor de Vigilância em Saúde
Gerência de Unidade de Saúde Tipo IlI
5.
5.1. Setor de Enfermagem
5.2. Setor Administrativo
5.3. Setor de Arquivo Médico-Estatístico
5.4. Setor de Vigilância em Saúde
Gerência de Unidade de Saúde Tipo Il
6.
6. 1. Setor de Enfermagem
6.2. Setor Administrativo
Gerência de Unidade de Saúde Tipo I
7.

interesse da Secretaria;
III estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitucíonal com órgãos
e entidades que atuam direta ou indiretamente na área de competência da
Secretaria;
IV - coordenar a elaboração dos convênios, ajustes, acordos e atos similares, e
acompanhar sua execução;
V processar os despachos e elaborar as sínteses dos assuntos a serem
submetidos à determinação do Secretário;
VI - promover a divulgação das informações de interesse público relativas à
Pasta;
VII exercer outras competências correlatas.
Art.4º - A Assessoria Técnica, que desempenha as atividades de Planejamento,
Desenvolvimento
Acompanhamento,
Programação/Orçamento,
Informações,
Econômico, Modernização Administrativa e Gestão da Qualidade, em consonância
com as unidades centrais do Sistema Municipal de Planejamento, no ãmbito da
Secretaria, tem sua competência definida na legislação do respectivo sistema, além de
assessorar tecnicamente o titular da Pasta no desempenho das atividades do Órgão.
Art.5º - À Coordenadoria Administrativa que tem por finalidade coordenar,
controlar e executar as atividades relativas de Material e Bens Móveis, Comunicação e
Documentação e Serviços Gerais, previstas na legislação especifica do Sistema
Municipal de Administração, acrescidas das atividades relativas á execução
Orçamentária e Financeira e a Liquidação da Despesa, conforme disposto no Sistema
Municipal Financeiro e de Contabilidade, no que couber, e ainda atividades de
Engenharia de Manutenção, compete:
1 - através da Subcoordenadoria de Engenharia, Manutenção e ServiÇos Gerais:
mediante o Setor de Projetos e de Instalações da Saúde:
a.
elaborar especificações técnicas, memoriais descritivos e critérios
1.
para a construção, modificação, adaptação ou ampliação dos
imóveis da Secretaria, inclusive aqueles necessários às licitações
de obras e serviços de engenharia;
executar levantamentos fisicos, elaborar, coordenar e
2.
supervisionar os estudos e projetos de arquitetura e de
engenharia bem como de instalações elétricas e hidra-sanitárias
dos imóveis ocupados pela Secretaria;
coordenar e supervisionar a elaboração de projetos contratados
3.
com terceiros, inclusive formulando o cronograma de
desembolso financeiro;
manter cadastro atualizado das empresas que realizam obras para
4.
a Secretaria;
executar vistorias técnicas nas Unidades de Saúde sempre que
5.
necessário;
elaborar a tabela mensal de custos unitários e compostos dos
6.
serviços de engenharia;
organizar e manter atualizado o cadastro de modificações nas
7.
instalações dos imóveis ocupados pela Secretaria;
levantar e fornecer as informações e dados sobre as necessidades
8.
de serviços de engenharia;
exercer outras competências correlatas.
9
b.

mediante o Setor de Vistoria e Acompanhamento de Obras e Serviços
de Engenharia:
coordenar e supervisionar a execução de levantamentos
l.
.
topográficos e respectivas plantas;
executar todas as atividades relativas a fiscalização e supervisão
2.
das obras nos imóveis ocupados pela Secretaria;
coordenar e supervisionar ensaios tecnológicos de materiais
3.
utilizados nas obras;
realizar medição dos servíços em andamento em todas as etapas
4.
das obras;
examinar, verificar e liberar faturas de pagamento e reajustes de
5.
preços, quando for o caso, dos servíços realizados;
emitir os termos de recebimento provisório e definitivo das
6.
obras, após vistoria;
exercer outras competências correlatas.
7.

c.

mediante o Setor de Conservação e Manutenção de Instalações
Prediais:
formular e executar o plano e a programação de vistorias
1.
técnicas das instalações físicas, realizando levantamento dos
serviços necessários a conservação e manutenção das instalações
prediais da Secretaria;
executar, coordenar e fiscalizar serviços de manutenção e
2.
conservação de instalações prediais da Secretaria;
coordenar e fiscalizar a execução de contratos celebrados com
3.
terceiros para os serviços técnicos especializados nas instalações
prediais da Secretaria;
organizar e manter atualizado o cadastro de serviços de
4.
manutenção e conservação realizados;
levantar e fornecer as informações e dados sobre as necessidades
5.
de serviços de conservação e manutenção de instalações prediais;
exercer outras competências correlatas.
6.

fI - Órgãos Colegiados:
Conselho Municipal de Saúde
a.
Conselho Municipal de Entorpecentes
b.
Conselhos Locais de Saúde
c.

§ 1º As Coordenadorias de Distritos Sanitários com a estrutura prevista na alínea
"g" do inciso I deste artigo, são em número de 16 (dezesseis), sendo suas unidades de
saúde em número de 90 (noventa) assim classificados:
I - Tipo Especial, em número de OI (um);
li - Tipo IV, em número de 06 (seis);
Ili - Tipo III, em número de 06 (seis);
IV - Tipo li, em número de 10 (dez);
Tipo 1 em número de 67 (sessenta e sete).
V
§2º - As Unidades de Saúde, inclusive o Centro de Controle de Zoonoses,
íntegrantes da Secretaria Municipal de Saúde, terão suas finalídades, competências e
funcionamento definidos em legislação específica.
§3º A Secretaria Municipal de Saúde contará com assessoramento juridico, que
lhe será prestado pela Representação da Procuradoria Geral do Município do Salvador
- RPGMS, conforme disposto no art. 5° da Lei Complementar nº 03, de 15 de março
de 1991

CAPÍTULO 111
Competência das Unidades
Art.3º - Ao Gabinete do Secretário, que presta assistência ao titular da Pasta no
desempenho das suas atribuições, compete:
1 coordenar a representação social e política do Secretário;
li - coordenar e controlar o fluxo de informações e as relações públicas de

II através da Subcoordenadoria de Contabilidade de Custos:
mediante o Setor de Contabilidade:
a.
proceder os registros dos atos e fatos administrativos da gestão
l.
do Fundo Municipal de Saúde;

Salvador. 1 ~ <IP ml'lil'I /'i,,. 1 001"

;;;;;mnmmm:m11111111

m •

1111111111111

Ili

li

LI

Página 5

Diário Oficial do Município
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

li

b.

e

mediante o Setor de Orçamento:
proceder a análise, registro, documentação, controle e execução
1.
do orçamento dentro dos limites aprovados nos orçamentos
anuais e planos trimestrais de aplicação;
proceder classificação orçamentária e controle das receitas e
2.
despesas do FMS;
proceder o empenho da despesa, na forma da legislação vigente;
3.
controlar os saldos dos empenhos estimativos e globais;
4.
5. propor as alterações orçamentárias, bem como proceder a
anulação de empenhos de acordo com a legislação vigente;
proceder levantamentos para solicitações de créditos
6.
orçamentários adicionais;
emitir e controlar as requisições de adiantamentos;
7.
emitir balancetes, balanços e relatórios orçamentários;
8.
controlar registros orçamentários dos atos relativos a convênios,
9.
contratos e aditivos;
1O manter em ordem a documentação das despesas empenhadas e
.
anulações de créditos;
11. prestar informações a Coordenadoria para subsidiar demandas
de demais Coordenadorias ou Setores;
12. exercer outras competências de acordo a legislação do Sistema
Municipal Financeiro e de Contabilidade.
mediante o Setor Financeiro:
proceder o registro, execução e controle das receitas
1
orçamentárias por fonte de recursos;
controlar a movimentação bancária do Fundo Municipal de
2.
Saúde;
emitir cheques e ordens bancárias;
3.
proceder o controle contábil e financeiro de depósitos, cauções e
4.
fianças bancárias;
acompanhar e controlar a execução financeira através dos
5.
pagamentos dos débitos e cobrança dos créditos; .
elaborar demonstrativos de disponibilidade bancária e conciliação
6
das contas;
examinar os processos de p·agamento, observando a legislação
7.
.
pertinente;
acompanhar, controlar e manter em arquivo a documentação da
8.
movimentação bancária;
9.

lO

d.

efetuar a escrituração contábil da despesa e receita;
proceder a conciliação bancária;
confeccionar mensalmente, trimestralmente e anualmente o
balancete geral do Fundo Municipal de Saúde para apreciação
do Tribunal de Contas do Município, da Secretaria Municipal da
Fazenda e do Conselho Municipal de Saúde do Município e
outros órgãos de controle;
elaborar demonstrativos e relatórios contábeis, financeiros e
patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde;
analisar e promover a inscrição e baixa de restos a pagar,
incorporação e desincorporação patrimonial;
elaborar prestação de contas do exercício, consistindo nos
balancetes e balanços gerais, anexos e relatórios exigidos sobre o
orçamento e a situação econômico-financeira do Fundo
Municipal de Saúde;
prestar informações necessárias a Coordenadoria para subsidiar
<IS demandas de outros Setores, Coordenadorias e Orgãos;
manter a documentação escriturai arquivada em ordem com vista
a fiscalização dos órgãos competentes;
elaborar normas e procedimentos contábeis complementares,
compatíveis com a legislação vigente;
exercer outras competências correlatas de acordo a legislação do
Sistema Municipal Financeiro e de Contabilidade.

2.
3.
4.

5
6

b.

mediante o Setor de Liquidação do Orçamento Fiscal:
efetuar a liquidação da despesa e os respectivos registros
l.
contábeis na forma da legislação pertinente;
controlar e acompanhar a concessão e a comprovação de diárias;
2.
exercer outras competências correlatas, de acordo a legislação
3.
do Sistema Municipal Financeiro e de Contabilidade.

IV - através da Subcoordenadoria de Materiais e Patrimônio
medíante o Setor de Manutenção de Equipamentos:
a.
realizar vistorias técnicas dos equipamentos, periódicas ou
J.
quando necessárias;
elaborar levantamentos dos serviços necessários e as
2.
especificações técnicas à recuperação e manutenção dos
equipamentos;
executar, coordenar e fiscalizar a execução de serviços de
3.
reparos, manutenção, montagem e instalação dos equipamentos;
fiscalizar e supervisionar em conjunto com s'etores da
4.
Subcoordenação de Engenharia. Manutencão e Servicos Gerais
os servíços nas instalações e dependências prediais com vistas ao
funcíonamento adequado dos equipamentos;
coordenar e fiscalizar a execução de contratos celebrados com
5.
terceiros para manutenção, conservação e recuperação dos
equipamentos;
manter registro atualízado dos servíços de manutenção dos
6.
equipamentos;
a Coordenadoria para subsidiar
prestar as informaçõ_es
7.
demandas dos demais Orgãos e Setores;
colaborar com o Setor de Projetos e de Instalações da Saúde,
8.
fornecendo os dados e informações necessárias à contratação de
serviços e à aquisição de equipamentos médico-hospitalares;
manter a guarda dos equipamentos sob sua responsabilidade:
9.
1O. exercer outras competências correlatas.
b

mediante o Setor de Suprimento
efetuar e manter atualizado o cadastro de fornecedores,
1.
observando as normas pertinentes do Sistema Municipal de
Administração;
executar a programação e aquisição de materiais de consumo,
2.
materiais permanentes e equipamentos, conforme a legislação em
vigor;
prestar informações sobre o andame11to dos processos de
3.
aquisição;
registrar, acompanhar e fornecer informações sobre o
4.
desempenho técnico e comercial dos fornecedores;
elaborar mapa de programação de compras e pedido de
5.
materiais;
exercer outras competências correlatas.
6.

e.

mediante o Setor de Patrimônio
controlar, coordenar e supervisionar o cadastramento dos bens
L
patrimoniais móveis;
2.
manter atualizado o cadastro e o arquivo sobre a movimentação
de bens patrimoniais, bem como zelar pela sua guarda, segurança
e preservação;
3.
providenciar incorporações e baixa de bens patrimoniais;
4.
receber, conferir, quantificar e tombar os ítens adquiridos,
efetuando a identificação, classificação e c-0dificação;
5.
elaborar cadastro para compra e distribuição;,
6.
supervisionar as atividades gerenciais e administrativas referentes
aos bens patrimoniais das unidades;
7.
executar outras competências correlatas.

d.

mediante o Setor de Armazenamento, Controle e Distribuição·
proceder a classificação, identificação e codificação dos
1.
materiais;
atender pedidos de materiais, e efetuar sua distribuição;
2.
expedir periodicamente catálogos de materiais;
3.
elaborar estudos e pesquisas e propor a padronização dos
4.
materiais;
receber e conferir, quantitativamente e qualitativamente os
5.
materiais entregues no Almoxarifado;
efetuar o ordenamento e o controle tisico dos .materiais
6.
estocados, mantendo seus registros atualizados, zelando pela sua
guarda, segurança e preservação;
promover inventários periódicos;
7
elaborar, manter atualizado e divulgar o cadastro de suprimento
8.
em estoque no Almoxarifado da Secretaria;
propor normas relativas a armazenamento, controle e
9.

aplicar os recursos disponíveis no mercado financeiro de acordo
com a legislação pertinente, procedendo os resgates de acordo
com as necessidades, bem como, emitir relatórios dos
rendimentos auferidos;
exercer outras colJlpetêncías de acordo a legislação do Sistema
Municipal Financeiro de Contabilidade.

mediante o Setor de Custos·
implantar, acompanhar e manter o sistema de custo~ no âmbito
1.
da SMS;
coletar os dados necessàrios à alimentação do sistema de custos;
2.
articular-se com todas as unidades da Secretaria visando a
3.
identificação dos custos;
apropriar as infomiações sobre os custos dos recursos humanos,
4.
materiais, patrimoniais e de serviços fornecidos por unidade
administrativa e serviç-0;
analisar e interpretar os dados produ7Jdos, emitir e divulgar
5.
relatórios;
exercer outras competências de acordo com a legislação do
6.
Sistema Municipal Financeiro e de Contabilidade.

pertinente;
proceder o levantamento dos restos a pagar do exercício;
controlar e ac-0mpanhar a concessão, prestação de contas e
comprovação de adiantamentos;
acompanhar a execução de contratos, convênios e acordos, com
cláusulas de obrigações financeiras para o Fundo Municipal de
Saúde;
controlar e acompanhar a concessão e a c-0mprovação de diárias;
exercer outras competências correlatas, de acordo com a
legislação do Sistema Municipal Financeiro e de Contabilidade.

llI - através da Subcoordenadoria de Liquidação da Despesa:
mediante o Setor de Liquidação do Fundo Municipal de Saúde:
a·
efetuar a liquidação das despesas e os respectivos registros do
1.
Fundo Municipal de Saúde - FMS na forma da legislação
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IO.

distribuição na Secretaria;
executar outras competências correlatas.

Art.6° À Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos que tem
por finalidade desempenhar atividades complementares àquelas previstas no Sistema
Municipal de Administração, relacionadas à Subfunção de Recursos Humanos, em
estreita articulação com a Coordenadoria Central de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Administração, além de atividades relativas à formação e
desenvolvimento de Pessoal na àrea de saúde, compete:
a.

mediante o Setor de Assistência à Saúde Organizacional:
1.
definir diretrizes e estratégias e implementar ações que
promovam a saúde da organização;
2.
elaborar e executar programas voltados para a readaptação de
servidores;
3.
programar e executar eventos e ações voltados à saúde do
trabalhador, com uma abordagem prevtjmtiva;
4.
articular e promover eventos culturais, artísticos e de lazer para
o servidor;
5.
exercer outras competências correlatas.

3.
4.

5.
6,

7.

g.

I - através da Subcoordenadoria de Administração de Pessoal:
b.
mediante o Setor de Lotação e Movimentação:
1.
identificar e padronizar o quadro de pessoal das unidades de
saúde da rede municipal;
2.
efetuar levantamento de necessidades de provimento de pessoal
por unidade de saúde. tendo em vista o controle de lotação do
profissional de saúde e demais servidores dessas unidades;
3.
controlar, analisar e emitir parecer sobre as solicitações relativas
a direitos e vantagens, remoções, transferências, substituições e
outras, provenientes de servidores municipais, estaduais e
federais lotados na Secretaria Municipal de Saúde;
efetivar provimento de vagas decorrente de afastamentos por
4.
motivo de licenças, aposentadorias
falecimentos e
movimentação de pessoal;
5.
exercer outras competências correlatas.
e.

d.

e.

mediante o Setor de Cadastro e Registro:
1.
organizar e manter atualizado o cadastro dO!l servidores
municipais, estaduais e federais lotados na Secretaria Municipal
de Saúde;
2.
encaminhar informações cadastrais aos organismos pertinentes
da esfera estadual e federal;
3
emitir pareceres referentes a vida funcional dos servidores
municipais, estaduais e federais lotados na Secretaria Municipal
de Saúde;
4.
organizar e acompanhar a escala de férias, e controlar a
freqüência dos servidores municipais, estaduais e federais lotados
na Secretaria Municipal de Saúde encaminhando as informações
aos órgãos pertinentes;
5.
efetivar o controle de movimentação e afastamento dos
servidores para todos os fins. no àmbito de sua atuação,
emitindo relatórios mensais;
6.
exercer outras competências correlatas.
mediante o Setor de Promoção e Avaliação:
1.
realizar periodicamente, a avaliação dos servidores para efeito de
progressão funcional. de acordo com a legislação específica;
2.
controlar, analisar e emitir parecer sobre solicitações relativas a
progressão funcional;
3.
promover integrado com a Coordenadoria Central de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Administração critérios de
avaliação de processo de trabalho;
4.
exercer outras competências correlatas.
mediante o Setor de Pessoal:
1.
instruir processos, prestar informações e emitir cenidões,
atestados e outros atos relativos a servidores municipais;
2.
controlar a freqüência dos servidores municipais através dos
cartões de ponto procedendo os descontos necessários na folha
de pagamento;
3.
distribuir cartões de ponto, e demais documentos de interesse do
servidor municipal;
4.
conferir a folha de pagamento e proceder as alterações
necessàrias;
emitir documentos para os processos de aposentadoria,
averbação de tempo de serviço, licença prêmio e outros, dos
servidores municipais;
6.
efetivar o registro das alterações de dados funcionais, mantendo
atualizado o prontuàrio dos servidores municipais;
7.
prestar as informações relativas a servidores e empregados
municipais;
8.
exercer outras competências correlatas.

II - através da Subcoordenadoria de Ações de Capacitação e Treinamento:
f
mediante o Setor de Formação:
1.
implantar as diretrizes e estratégias de capacitação de pessoal de
nível médio e elementar:
2.
elaborar a programação das atividades e o programa de

capacitação e desenvolvimento técnico operacional de pessoal de
nível médio e elementar e a respectiva previsão orçamentária em
articulação com outros órgãos e setores competentes da
Administração Municipal;
acompanhar e supervisionar a execução das atividades referentes
à formação de pessoal de nível médio e elementar;
promover as condições técnicas e administrativas necessárias à
execução das atividades de formação de pessoal de nível médio e
elementar;
articular-se com a Coordenadoria Central de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal de Administração para elaboração dos
programas de estágios, de acordo com a legislação especifica;
elaborar a programação das atividades de capacitação de pessoal
de nível superior e respectiva previsão orçamentária em
articulação com a ASTEC da SMS;
exercer outras competências correlatas.

mediante o Setor de Educação Continuada:
1.
implantar as diretrizes e estratégias de treinamento em serviço;
2.
elaborar e executar a programação de atividades de treinamento
em serviços e eventos;
3.
estabelecer intercâmbio com a Coordenadoria Central de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração
para definição de programas de trabalho e outras ações
relativas ao pessoal de apoio, administrativo e financeiro·
4.
implantar as diretrizes e estratégias de atualização de pess~al de
·
nivel médio e elementar;
5
elaborar, subsidiar, executar, supervisionar e avaliar a
programação das atividades de atualização de pessoal de nível
médio e elementar;
6
implantar as diretrizes e estratégias de atualização de pessoal de
nivel superior;
7.
elaborar, subsidiar, executar, supervis10nar e avaliar a
programação das atividades de atualização de pessoal de nível
superior;
8.
criar mecanismos de avaliação da eficiência, eficácia e impacto
das ações de capacitação e treinamento dos recursos humanos,
como instrumento para melhoria dos serviços;
9.
organizar e manter atualizado banco de dados sobre a
qualificação profissional dos servidores;
l O. exercer outras competências correlatas.

Art. 7°
À Coordenadoria de Controle e Avaliação que tem por finalidade
coordenar a formulação, implantação e implementação das atividades de controle e
avaliação. das ações ~ serviços prestados pela rede de saúde própria e conveniada ao
Sistema Umco de Saude em Salvador, dando apo10 às estruturas distritais e locais e
estabelecendo bases cooperativas com as instituições federais, estaduais e municipais
nos assuntos relativos ao monitoramento da rede e serviços, epidemiologia, pesquísa e
informação em saúde, compete:

a.

b.

mediante o Setor de Informática em Saúde:
1.
gerenciar a rede de microinformática das unidades da Secretaria
Municipal de Saúde;
2.
acompanhar e avaliar as atividades de informatização de dados
de interesse à saúde;
3.
assessorar os diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde
nos assuntos relativos à aplicação da informàtica às ações e
serviços de saúde;
4.
participar da formulação da política de informatização e de
capacitação em informática da Secretaria em articulação com a
Companhia de Processamento de Dados do SalvadorPRODASAL
5
exercer outras competências correlatas
mediante o Setor de Documentação e Divulgação de Informações em
Saúde:
1.
coletar material informativo de interesse às ações e serviços de
saúde;
2.
arquivar material informativo sob a forma de meio magnético.
livros, boletins, anuários e outros documentos;
3.
divulgar as informações através da elaboração de boletins,
relatórios
e
informativos
para
as
Coordenadorias
Administrativas, de Desenvolvimentos de Recursos Humanos e
as de Distritos Sanitários;
4.
exercer outras competências correlatas.

II - através da Subcoordenadoria de Informação em Saúde:
a.
mediante o Setor de Epidemiologia e Vigilância:
1.
definir normas e procedimentos para a atuação em Vígilância
Epidemiológica no àmbito do município;
2.
coordenar a formulação, implantação e implementação dos
sistemas de informação . de vigilância epidemiológica em
Salvador;
3.
assessorar as Coordenadorias de Distritos Sanitàrios;
4.
exercer outras competencias correlatas.
b.

mediante o Setor de Acompanhamento da Situação de Saúde:
1.
coletar, processar e analisar informações demográficas, soc10econômicas, epidemiológicas, de serviços e outras, para fins de
monitoramento e avaliação da situação de saúde do município;
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2.

3.

4.
5.
6.

1.

produzir relatórios informativos e analíticos acerca da situação
de saúde;
elaborar e supen:isionar a implantação de projetos e programas
para o desenvolvimento do sistema municipal de informação em
saúde;
consolidar as informações epidemiológicas produzidas nos
Distritos Sanitários;
consolidar e analisar as informações sobre produção de serviços
e para fins de acompanhamento da produtividade;
exercer outras competências correlatas.

2.

3.
4.
5.

III - através da. Subcoordenadoria de Controle da Rede de Serviços:
mediante o Setor de Controle e Avaliação Ambulatorial:
a.
analisar as solicitações de contratos e convênios·
1.
controlar e supervisionar os Distritos Sanitários no que diz
2.
respeito às autorizações dos procedimentos ambulatoriais de alto
custo;
3.
proceder . ~nálise quantitativa e, qualitativa dos serviços
ambulatornus da rede do Sistema Unico de Saúde do município
de Salvador;
4.
controlar, analisar, autorizar e avaliar as solicitações de
tratamento fora de domicílio;
5.
exercer outras competências correlatas.
b.

mediante o Setor de Controle e Avaliação Hospitalar:
analisar as solicitações de contratos e convênios·
1.
'
autorizar internações hospitalares (AIH);
2.
proceder análise quantitativa e qualitativa dos serviços
3.
hospitalares da rede do Sistema Único de Saúde do município de
Salvador;
controlar, analisar, autorizar e avaliar as solicitações de
4.
tratamento fora do domicílio;
exercer outras competências correlatas.
5.

c.

mediante o Setor de Contas Médicas:
realizar o processamento das faturas da rede ambulatorial e
1.
hospitalar do Sistema Único de Saúde ambulatorial e hospitalar;
exercer outras competências correlatas.
2.

IV - através da Subcoordenadoria de Auditoria:
desempenhar auditoria analítica e· operativa na rede pública e na
1.
rede contratada e conveniada ao Sistema Único de Saúde·
apurar as· denúncias referentes às irregularidades cometidas no
2.
atendimento prestado pela rede do Sistema Único de Saúde;
propor medidas cabíveis para a correção das irregularidades
3.
apuradas;
articular de forma permanente com as demais Coordenadorias da
4.
SMS;
exercer outras competências correlatas.
5.
Art.8 - À Coordenadoria de Apoio à Descentralização que tem por finalidade
coordenar, apoiar e normatizar as ações e serviços de prevenção, promoção e
assistência à saúde com vistas ao desenvolvimento dos Distritos Sanitários, compete:

I - através da Subcoordenadoria de Atenção à Saúde:
assessorar e apoiar tecnicamente e operacionalmente os Distritos
1.
Sanitários;
definir normas e procedimentos para ações e serviços da rede
2.
própria;
desenvolver mecanismos para promoção de ações de çaráter
3.
intersetorial e interinstitucional·
acompanhar e avaliar a rede prÓpria de serviços;
4.
assessorar a execução de ações de Vigilância à Saúde no âmbito
5.
municipal;
participar da análise do processo de contratos e convênios com a
6.
rede própria e privada;
exercer outras c;ompetências correlatas.
7.
II - através da Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária:
normatizar, apoiar, assessorar, acompanhar, integrar, promover,
a.
executar e avaliar as ações de vigilância sanitária;
exercer outras competências correlatas.
b.
c.

mediante o Setor de Registro e Informação de Processos Fiscais:
controlar, instruir e informar os processos e Autos de Infração e
1.
dar encaminhamento;
encaminhar os processos e Autos de Infração para inscrição em
2.
dívida ativa;
exercer outras competências correlatas.
3.

6.
7.
8.

b.

mediante o Setor de Epidemiologia e Informação de Saúde:
realizar e participar de estudos epidemiológiços visando
1.
conhecer e prevenir doenças e agravos;
identificar os fatores determinantes da saúde individual e
2.
coletiva;
coordenar o sistema de notificação de agravos; sistema de
3.
mortalidade; sistema de nascidos vivos, e outros de interesse na
sua área de abrangência;
assessorar as unidades de saúde no desenvolvimento de sua
4.
competência;
as Coordenações de Apoio a
manter-se articulado com
5.
Descentralização e de Controle e Avaliação;
receber, processar e analisar as informações de produção de
6.
serviços do SUS, remetendo-as ao nível central;
organizar, manter atualizada e monitorar informações
7.
demográficas, ambientais e sócio-econômicas e de custo das
unidades na sua àrea de abrangência;
analisar integradamente as informações produzidas;
8.
divulgar e orientar a utilização das informações pela rede de
9.
serviços;
10. exercer outras competências correlatas.

II - através da Subcoordenadoria Administrativa:
mediante o Setor de Manutenção e Administração:
a.
levantar as necessidades de suprimentos de matena1s,
1.
equipamentos e serviços, pára o Distrito Sanitário em articulação
com as unidades integrantes;
elaborar e executar programação de compras de materiais,
2.
equipamentos e contratações de serviços até o limite de convite,
com base na legislação pertinente;
propor adequação das rotinas de controle e distribuição de
3.
suprimentos;
receber, conferir e distribuir os materiais de consumo, serviços e
4.
bens patrimoniais móveis adquiridos;
elaborar e manter atualizado cadastro de fornecedores·
5.
gerenciar contratos de fornecimento de materiais e p;estação de
6.
serviços;
realizar inventários periódicos dos materiais e equipamentos;
7.
elaborar e executar plano de manutenção preventiva e corretiva
8.
para instalações e equipamentos;
executar os serviços de limpeza, reprografia e serviços gerais no
9.
âmbito de sua competência;
10. organizar e manter arquivo e fluxo da documentação no Distrito;
11. exercer outras competências correlatas.
. Art. l O - Os Órgãos Colegiados mencionados no artigo 2º, inciso II deste
Regimento terão sua organização e funcionamento definidos em legislação própria.

CAPÍTULO IV
Atribuições

Art.11 - Aos titulares dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança, além
do desempénho das atividades concernentes aos sistemas municipais e das
competências das respectivas unidades, cabe:
1 - ao Secretário Municipal:

a.

b.
c.

Art.9 - A Coordenadoria de Distrito Sanitário que tem por finalidade coordenar
planejar, acompanhar e avaliar as ações e serviços de saúde no seu território de acord~
com o Plano Municipal de Saúde, articulando-se com outros setores governainentais e
nã? governamenta'.s. e, assegurando a participação efetiva das instâncias colegiadas
existentes no temtono, compete:

d.
e.
f
g.
h.

l - através da Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária:
mediante o Setor de Ações e Serviços de Saúde:
a.

:::::::::::::::::::

coordenar, executar quando pertinente e apoiar as atividades de
prevenção e controle de endemias e epidemias;
fiscalizar a produção, comercialização, armazenamento e
distribuição de produtos de interesse e consumo humano,
serviços e ambiente de trabalho adotando as medidas
administrativas cabíveis;
assessorar as unidades de saúde no desenvolvimento de suas
competências;
expedir e renovar alvará de saúde de estabelecimentos na sua
área de abrangência e de acordo com a legislação em vigor;
realizar pré-vistorias de estabelecimentos na sua área de
abrangência de acordo com a legislação vigente;
coordenar, promover e executar ações de controle de zoonoses;
intervir nos problemas sanitários relativos ao meio-ambiente. e
ambiente de trabalho,
exercer outras competências correlatas.

P m"'il"\ r1.,

1 aai::

supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços
de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da
administração;
expedir orientações para execução das leis e regulamentos;
apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do Orçamento e,
até o dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Secretaria;
comparecer à Câmara, dentro de 08 (oito) dias, quando convocado
para, pessoalmente, prestar informações;
delegar atribuições aos seus subordinados·
'
referendar os atos do Prefeito;
assessorar o Prefeito em assuntos de competência da Secretaria;
propor ao prefeito indicações para o provimento de cargos em
comissão e designar ocupantes de funções de confiança no âmbito da

i::m::::umm1111111u t
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j.

k.

L
m.

n.
O.

p.
q.

r.

s.

Secretaria;
autorizar a realização de despesas, observando os limites previstos na
legíslação específica;
celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares mediante
delegação do Prefeito, bem como acompanhar sua execução e propor
alterações dos seus termos, ou sua denúncia;
expedir portarias e demais atos administrativos relativos a assuntos da
Secretaria;
aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de
execução e desembolso da Secretaria;
promover medidas destinadas à obtenção de recursos objetivando a
implantação dos programas de trabalho da Secretaria;
apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico de sua
Secretaria;
constituir comissões consultivas de especialistas ou grupos de trabalho,
mediante portaria que disporá sobre sua competência e duração;
apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de
sua gestão ao Prefeito, indicando os resultados alcançados;
praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo
Prefeito;
encaminhar ao Prefeito anteprojetos de leis, decretos ou outros atos
normativos elaborados pela Secretaria;
desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo

§ 1° - As atribuições do Secretário Municipal, constantes das alíneas a a f do inciso
60 da Lei Orgânica do Município do Salvador,
de 05 de abril de 1990.

r deste artigo, são as previstas no art.

H - ao Subsecretário Municipal:
assistir ao Secretário em sua representação e contatos com organismos
a.
dos setores públicos e privados e com o público em geral;
auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das atividades da
b.
Secretaria;
orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do C'JB.binete;
e
assistir ao Secretário no despacho do expediente;
d.
auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento dos assuntos e de
e.
sua atribuição;
transmitir às Unidades da Secretaria as detenninações, ordens e
f
instruções do titular da Pasta;
exercer encargos especiais que lhe forem cometidos pelo Secretário;
g.
desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.
h.
UI - ao Assessor Chefe:
assessorar o Secretário em assuntos de competência de sua Unidade;
a.
planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar a
b.
execução dos trabalhos desenvolvidos pela Unidade;
elaborar e submeter, à apreciação e aprovação do Secretàrio, a
e.
proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvoh~dos pela
Unidade;
apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, quando
d.
solicitado;
propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamento ou
e.
redirecionamento de programas, projetos e atividades em execução na
Secretaria, com vistas à otimização dos seus projetos;
encaminhar ao Secretário relatórios periódicos referentes às atividades
f
da Unidade;
coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da Secretaria;
g
supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinentes ao
h.
Sistema Municipal de Plan~amento;
promover a articulação do Secretário com instituições públicas e
privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras;
desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.
j.

k.

m.

n.

atividades da Secretaria;
apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, relatório
Técnico de desempenho das suas atribuições baseado em indicadores
qualitativos e quantitativos;
indicar ao órgão de recursos humanos da Secretaria as necessidades de
treinamento para os servidores que lhe são subordinados;
propor ao Secretàrio a celebração de convênios, ajustes, acordos e
atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais,
estrangeiras e internacionais na área de competência da
Coordenadoria;
desempenbar outras atribuições inerentes ao cargo.

Ao Coordenador Administrativo cabe o desempenho das atribuições
§3º
definidas nos Regulamentos do Sistema Municipal de Administração e do Sistema
Municipal Financeiro e de Contabilidade.

V - ao Subcoordenador:
orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a execução dos
a.
planos, programas, projetos e atividades da Subcoordenadoria;
assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à sua Unidade;
b.
fazer cumprir as normas e detenninações referentes a sua área de
e.
atuação;
sugerir ao Coordenador, no âmbito de sua competência, a elaboração
d.
de normas e a adoção de medidas necessárias ao bom desenvolvimento
dos trabalhos;
fornecer ao Coordenador, os elementos necessàrios à formulação de
e.
diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da
Subcoordenadoria;
apresentar periodicamente, ao seu superior hieràrquico, relatório
f
técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores
qualitativos e quantitativos;
desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.
g.
VI - ao Oficial de Gabinete:

a

b.
c.
d.

prestar assistência ao Gabinete, nas atividades de relações públicas;
recepcionar e encaminhar pessoas;
realí7,ar serviços de apoio geral, que lhe forem atribuídos pelo superior
imediato;
desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VII - ao Chefe de Setor:
organizar, orientar, supervisionar e avaliar a execução das atividades
a.
do Setor;
cumprir e fazer cumprir o programa de trabalho do Setor;
b.
manter o superior imediato devidamente informado sobre o andamento
e.
das atividades do Setor;
apresentar periodicamente, ao seu superior hieràrquico, relatório
d.
técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores
qualitativos e quantitativos;
desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.
e.
VIII - ao Secretário de Gabinete e ao Secretário Administrativo:
cumprir as determinações do superior imediato;
a.
desenvolver atividades de redação;
b.
organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas unidades;
c.
controlar a tramitação do expediente e da correspondência
d.
encaminhada ao superior imediato;
administrar a agenda do superior imediato, além de receber e
e.
encaminbar pessoas para contatos;
r: providenciar serviços de reprografia;
desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

§2º • Ao Assessor Técnico cabe o desempenho das atribuições técnicas
necessárias ao funcionamento da Secretaria, além daquelas deferidas no Regulamento
do Sistema Municipal de Planejamento.

CAPÍTULO V
Substituições

IV - ao Coordenador:

a.
b.

e.

d.

e
f
g.
h.

i.

j.

planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar a execução dos
trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;
orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas Unidades
subordinadas de acordo com as nonnas em vigor e diretrizes
est21:>elecídas pelo Secretário;
acompanhar a instrução de processos, prestação e infonnações ou
adoção de providências nas Unidades da Coordenadoria;
assistir ao Secretário em assuntos compreendidos na área de
competência da respectiva Unidade;
expedir instruções na área de sua competência;
elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretário a proposta
dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela Unidade;
apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, quando
solicitado;
propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos de
trabalho, e a designação dos respectivos responsàveis para a execução
de atividades especiais;
propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamento dos
programas, projetos e atividades sob sua coordenação, com vistas à
otimização dos resultados;
articular-se com as demais Unidades, com vistas à integração das

Art.12 A substituição dos titulares dos Cargos em Comissão e das Funções de
Confiança, nas faltas e impedimentos eventuais dos respectivos titulares, far-se-á da
seguinte fonna:

1 - o Secretário Municipal de Saúde pelo Subsecretário Municipal;
II o Subsecretàrio Municipal pelo Assessor Chefe;

Ili o Assessor Chefe por um dos Assessores Técnicos;
IV - o Coordenador por um dos Subcoordenadores;
V - o Subcoordenador por um dos Chefes de Setor;
VI

o Chefe de Setor por um dos seus subordinados.

§!º~Haverá.sempre um servidor, previamente designado pelo Secretário, para os
casos de substituição de que trata este artigo
. §2º - .Em caso de ausência ou impedimento temporário, por período superior a 30
(tnnta) dias, o substituto do Secretário Municipal será designado pelo Prefeito.

Salvador, 13 de maio de lQQn

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais
llHiilJl
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08

04

63

Chefe de Setor B

23
13
06
06

04
04
04
04

63

63
63
63

Chefe de Setor B
Chefe de Setor B
Chefe de Setor B
Chefe de Setor B

Setor de Vigilãncia e Promoção a Saúde Animal
Setor de Laboratório e Patologia
Setor de Biotério
Setor de Registro e Informação de Processos
Fiscais
Setor de Registro e Informações Laboratoriais
Setor de Atenção Médico Ambulatorial
Setor de Pronto Atendimento
Setor de Odontologia Sanitária
Setor de Ação Social
Setor de Nutrição
Setor de Patologia
Setor de Radiolcigia
Setor de Farmácia
Setor de Enfermagem
Setor de Vigilância em Saúde
Setor de Atenção Médico Odontológica
Setor de Apoio e Diagnóstico

16

16

04
04

63
63

Chefe de Setor A
Chefe de Setor A

Setor de Ações e Serviços de Saúde
Setor de Epidemiologia e Informações em Saúde

07

03

62

Chefe de Setor A

16
02

22
OI

03
03
03
03
03
02

OI

02

61

OI

02

61

OI

02

61

OI

02

61

OI

02

61

14

02

61

.Art.13 Cargos em Comissãó e as Funções de Confiança da Secretaria
Muruc1pal. de Saude são os constantes nos Anexos I e II, respectivamente, integrantes
deste Regimento.
Art.14 - O Secretário Municipal de Saúde, o Subsecretário Municipal, o Assessor
Chefe e os Coordenadores disporão, os dois primeiros de um Secretário de Gabinete e
os demais, de Secretários Administrativos para execução de tarefas específicas que
lhes forem atnbuídas pelos respectivos titulares.
Art.15 - O Gestor do Fundo Municipal de Saúde, subordinado à Coordenadoria
Administrativa da SMS, terá suas atribuições descriminadas no Regulamento do
referido fundo.
Art.16 ~ Os casos omissos e as dúvidas que venham a surgir, na aplicação do
presente Regimento, serão resolvidos pelo titular da Secretaria.
.ANEXOI
CARGOS EM COMISSÃO
Qt.

Nível

Grau

OI

07

58

01

06
06
06

55
55
55

54
54
54

OI
04
OI

05
05
05
05
04
04

OI

04

53

li

04

53

OI
OI
16

01
01

54
53
53

89

04
04
04
03

53
53
53
52

16
16
16

02

03

52

02

03

52

02

03

52

02
01

02

51
50

OI

Denomi11ação do
Ca
Subsecretário
Municipal
Assessor Chefe
Coordenador
Coordenador

Vi oculação
Gabinete do Secretário

Assessoria Técnica
Coordenadoria Administrativa
Coordenador de Desenvolvimento de Recursos
Humanos
Coordenadoria de Distrito Sanitário
Coordenador
Coordenador
Coordenadoria de Controle e Avaliação
Coordenador
Coordenador de Apoio à Descentralização
Fundo Municipal de Saúde
Gestor de Fundo
Assessoria Técnica
Assessor Técnico
Gerente de Unidade de Gerente de Unidade de Saúde Tipo EspecialCentro de Controle de Zoonoses
SaúdeTipoB
Gerente de Unidade de Gerência de Unidade Saúde Tipo Especial
Saúde Tipo B
Subcoordenador
Subcoordenadoria de Engenharia, Manutenção e
Serviços Gerais
Subcoordenadoria de Liquidação da Despesa
Subcoordenadoria de Comtabilidade de Custos
Subcoordenadoria de Materiais e Patrimônio
Subcoordenadoria de Administração de Pessoal
Subcoordenadoria de Ações de Capacitação e
Treinamento
Subcoordenadoria de Informações em Saúde
Subcoordenadoria de Rede de Serviços
Subcoordenadoria de Auditoria
Subcoordenadoria de Atenção a Saúde
Subcoordenadoria de Vigilância Sanitâria
Coordenadoria de Vig;lância Sanitária
Subcoordenador
Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária
Subcoordenador
Subcoordenadoria Administrativa
Subcoordenador
Gerente de Unidade de Gerências de Unidades de Saúde Tipo IV, II!, li e
Saúde Tipo A
1
Subgerente de Unidade Subgerências de Ações Básicas
de Saúde Tipo B
Subgerente de Unidade Subgerências de Apoio Diagnóstico Terapêutico
de Saúde Tipo B
Subgerente de Unidade Subgerências Administrativas
de Saúde Tipo B
Secretário de Gabinete Gabinete do Seeretário
Gabinete do Seeretário
Oficial de Gabinete

02
12

62
62
62
62

62
61

Setor de Transporte
Setor de Serviços Gerais
Setor de Liquidação do Orçamento Fiscal
setor Finaneeiro
Setor de Suprimento
Setor de Patrimônio
Setor de Manutenção de Equipamentos
Chefe de Setor A
Setor de Administração e Manutenção
Chefe de Setor A
Setor de Materiais, Patrimônio e ServiçÔS Gerais
Chefe de Setor A
Setor Finaneeiro
Chefe de Setor A
Setor de Arquivo Médico Estatístico
Chefe de Setor A
Setor Administrativo
Encarregado de Con- Setor de Manutenção e Equipamentos
trole de instrumentais
Médico-Odontológicos
Encarregado de Con· Setor de Armazenamento, Controle e Distribuição
trole de Materiais Sistêmieos
Encarregado de Con- Setor de Armazenamento, Controle e Distribuição
trole de Materiais Es-

pecíficos

49

02

61

19

02

61

Encarregado de Arquivo Geral
Encarregado de Folha
de Pagamento
Encarregado de Informações Funcionais
Encarregado de Arquivo Médico Estatístico
Encarregado
Admi.rustrativo
Seeretário Administrativo

~ 1..:.?.?. 8. ..d< 1 °. ......d<... .

D«rcto N.• .. ..

Nível

Grau

22

04

63

02
lO

04
04

63
63

Denominação do
Ca

Chefe de Setor B

Chefe de Setor B
Chefe de Setor B

Setor de Reeursos Humanos
Setor de Recursos Hwnanos
Gerência de Unidades de Saúde Tipo li e 1.
Gerências de Unidades de Saúde Tipo l
Gabinete do Seeretário, Assessoria Técnica,
Coordenadorias. Gerência de Unidade Tipo

maio

6

.de 199. ____ ,_

Regulamenta a gratificação a titulo de
incentivo à melhoria da qualidade e
produtividade dos empreendimentos e
obras públicas, instituída pelo art. 17 da
Lei Complementar nº 07/92 e dá outras
providências.

ANEXO II
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Qt.

Setor de Comunicação e Documentação

Vinculação

Setor de Cumunkação e Documentação
Setor de Projetos de Instalações da Saúde
Setor de Conservação e Manutenção de
Instalações Prediais
Setor de Vistoria e Acompanhamento de Obras e
Serviços de Engenharia
Setor de Contabilidade
Setor de Liquidação do FMS
Setor de Custos
Setor de Orçamento
Setor de Armazenamento, Controle e Distribuição
Setor de Lotação e Movimentação
Setor de Cadastro e Registro
Setor de Promoção e Avaliação
Setor de Assistência a Saúde ÜTganizacional
Setor de Formação
Setor de Educação Continuada
Setor de Informática em Saúde
Setor de Epidemiologia e Vigilância
Setor de Acompanhamento da Situação de Saúde
Setor de Documentação e Divulgação de
Informações em Saúde
Setor de Controle e Avaliação Ambulatorial
Setor de Controle e Avaliação Hospitalar
Setor de Contas Médicas
Setor de Reeursos Humanos
Setor de Informações em Zoonoses
Setor de Vigilância e Controle das Doenças
Transmitidas por Animais de Pequeno Porte
Setor de Vigilância e Controle das Doenças
Transmitidas por Vetores
Setor de Vigilância e Controle das Doenças
Transm1tidas por Animais de Grande Porte
Setor de Vigilância a Outras Zoonoses Uroanas

A PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO
0-A BAHIA, no uso de suas atribuições,. tendo em vista o disposto no inciso XVIII.

do art 78, da Lei Complementar n • 01/91 e nos arts. 13 e 17 da Lei
Complementar nº 07/92,
DECRETA:
Art. 1º -A gratificação a titulo de incentivo à melhoria da qualidade
e produtividade dos empreendimentos e obras públicas, beneficio instituído pelo
art. 17 da Lei Complementar nº 07/92, é devida, exclusivamente, ao servidor
público ativo, ocupante de cargo de provimento efetivo, com atribuições
especificas relacionadas ao desempenho de atividades de planejamento,
projeto, orçamento, construção, fiscalização e manutenção de empreendimentos
e obras públicas municipais, observadas as disposições deste Decreto e
normalização complementar.
Art. 2º - A mencionada gratificação corresponde ao pagamento
mensal de até 20% (vinte por cento) do respectivo vencimento e a uma
premiação semestral de até duas vezes o valor desse vencimento, conforme
previsto em Lei.

§ 1° - O càlculo da gratificação prevista no art. 1° não incidirá
sobre os vencimentos referentes a cargo em comissão ou função de confiança.
§ 2• - A gratificação semestral será diretamente proporcional á
média do percentual das gratificações mensais, alcançando o seu valor máximo
quando essa média for de 20% (vinte por cento) do valor do vencimento.
Art. 3° O valor do percentual da gratificação mensal totalizará a
soma dos percentuais de 50% (cinquenta por cento) resultantes das avaliações
de desempenho individual e de equipe, respectivamente.

Salvador, 13 de maio de 1996

...._.._.................................................................................. .
. . . . . _............ _
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João Henrique acompanha obras nos bairros
Fotos: Carlos Ca1ela

O prefeito João Henrique acompanhou de perto o andamento das obras
na Fazenda Grande Ill com os secretários

O prefeito fez questão de visitar reconstrução de praça
na Fazenda Grande III e pavimentação em Nova
Brasília
O prefeito João Henrique visitou ontem com secretários e
superintendentes as obras de
reconstrução de uma praça no

bairro Fazenda Grande 111 e de
pavimentação asfáltica progressiva em Nova Brasília. As
obras estão sendo realizadas

Uma grande praça está sendo construída na Fazenda Grande 11/, após
22 anos de construção, com a colaboração dos moradores

pela Surcap, SPJ e Sesp, em
uma operação conjunta, atendendo antigas reivindicações
da comunidade.
João Henrique lembrou a importância da construção da praça na Fazenda Grande, após 22
de sua construção. Ela terá equipamentos para a prática de esportes e lazer, parque infantil,

mesas de jogos, pista de skate,
iluminação e paisagismo.
Em Nova Brasília, o prefeito
foi recebido calorosamente pela
população, que aproveitou sua
presença para agradecer a obra e
ouvir os anseios da comunidade, como a revitalização da praça
do fmal de linha do bairro. Leia
mais na página 3.

IPS reduz custos e consumo de energia elétrica

Sumac recupera Rua Ruy Barbosa

Graças a um convênio firmado com a Coelha, o Instituto de Previdência do Salvador (IPS) passa a ter significativa redução nas despesas
com energia elétrica e sistema de refrigeração, estimada em 40% a 50%. Para reduzir o consumo do IPS, a
empresa concessionária de
energia promoveu a modernização da rede elétrica, pro-

Depois de 25 anos sem receber recapeamento asfáltico, a
Rua Ruy Barbosa foi totalmente asfaltada pela Sumac, órgão
ligado à Setin, neste último fim de semana, atendendo a uma
antiga reivindicação dos moradores e comerciantes da área,
onde está concentrado o maior número de antiquários. Para o
serviço de recapeamento, a Sumac utilizou 220 toneladas de
asfalto aplicado com rolo-compactador, compactador manual
e makita para corte do asfalto. O trabalho foi executado no fun
de semana
'
~-por oito homensdaGerência de
Pavimentação. Paralelamente ao
serviço, a
Sumac suspendeu os
pontos de
visita e realizou a limpezadaredede
drenagem.

jeto concluído no fmal do mês
passado. Foram substituídas
300 lâmpadas, luminárias e reatores considerados obsoletos
por peças mais econômicas.
A Coelha também trocou 73
aparelhos de ar-condicionado,
sem qualquer custo para o
IPS, que vai dispor de equipamentos mais modernos
com capacidade que varia de
7.500 a 30 mil BTUs.

Plano Inclinado Gonçalves entra em operação
O Plano Inclinado Gonçalves voltou a operar normalmente no último sábado, antecipando em 15 dias o retorno
previsto para manutenção. A Superintendência de Transporte Público (STP) informa que a recuperação foi feita
no gerador que transforma corrente alternada em corrente contínua. Este equipamento é responsável pela alimentação do motor que aciona os bondes e que por este motivo ficou desativado por uma semana.

A rua Ruy Barbosa recebeu novo asfalto
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 16 de
ju 1~o 2007.

ANEXO I

PLANO DE APLICAÇÃO BIMESTRAL (PAR)
4" BIMESTRE. 20tl7

JOÃO HENRIQUE
Prefeito

ORGÁO: 17 · Seuetui• Municipal d• Reparaçlo • SEMUR

(RS
PROGRAMAÇÃO

JAIR OLIVEIRA PINTO DE
MENDONÇA -Secretário Municipal da
Comunicaçlo Social

OSCIMAR ALVES TORRES
Secretário Municipal da Fazenda

CARLOS RIBEIRO SOARES
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Social

li.O

CÓDIGO

170fXI2

141220512001

ManurençlodosSemçosTtcmcose
Admmlslrallvos- SI::MUR

170002

144220102114

On.eovolv•memodeAçôcsdeRepara~an

144220112119

DENOMINAÇÃO

TOTAL
35000

BOOU

AçõesoasDatasS•mb<JI~endalutapclalgualdldc

2000

R1c111
170002

DECRETON' 17,463
ANEXO I
PREFEITURA MUN. DO SALVADO

1,00)

fONTES DF. RECIJRSOS

/2007

Art1cul~çJo

14 422 0372280

Desenvolvimento de Açt)eS de
lnSIIIUCIOnal

14 JJ4 039 2291

Reahzaçlo de Açôcs de Promoçlo Emprcsanal

18000

TOTAL DOORGÃO

7~.000

7~.000

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
ANEXO 11

PLANO DE APLICAÇÃO BIMESTRAL (PAB)
08- Secretaria Mumcipal da Comumcaçao SociaL- SMCS

4" BIMESTRE· 2007

080002 - Assessoria Técnica- ASTEC

Valores em RS

I ,00
ORGÃO: 80- Ennrgos Gerais do Munidpio- EGM

PROJETO/
ATIVIDADE

ELEMENTO
DE DESPESA

FONTE

SUPLEMENTAÇÃO

ANULAÇÃO
(RS

24. 131 051.2508

3.3.90.39

000

1.000

PROGRAMAÇÃO

1.000

TOTAL

lJ.O

CÓDIGO
041230512514

I 00)

RECURSOS
l'kÓt'll.l~

DENOMINAÇÃO

EncargosDt:currenresdal•qu•daçiuJaTilAN~liR

04 123 051 2519

Encargos

Decorrentesd~

800003

04 121 051 2520

Encargo~

Decorrenles da L1qu•daçlo da

&00003

2& 846 0541':104

Opera~ôcs Espt~liiS

ANEXO 11

m:

EncugosU1versosdai'M!i

041230512518

800003

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR

FONTES

J(JOOO

L•qu,,Jaçio..Ja CO! IAI\

260()()

26000

COMA~A

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
ln..lclllf.&Çôcs c

RcsiiiUIÇOc~

40000

D1vcrsu

TOTAL DO ORGÃO

09- Secretaria Municipal de Desenvolvimento SocJal- SEDES
0931 - Fundação Cidade Mae- FCM
093102 -Gerência Admimstrativo- Fmanceira- GERAF

PROJETO/
ATIVIDADE

ELEMENTO
DE DESPESA

08 122.051 2001

3.3 90.39

FONTE

Valores em R$

SUPLEMENTAÇÃO

I ,00
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Altera o Regimento dos Conselhos Locais
de Saúde do Município do Salvador.

1.000

TOTAL

J6 ... de .. julho .. de 2007

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
DECRETO N'

.!.?.:.~~~.... de .!.~ .... de •. jV.ltJc............ de

2007

Aprova o Plano de Aplicaçlo Bimestral PAB, da Secretaria e encargos gerais do
munícipio
indicados
e
dá
outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. s• da Lei Complementar
n• 101, de 04 de maio de 2000, e no art. 4" do Decreto n• 17.115, de 10 de janeiro de
2007,
DECRETA:
Art. 1

o -

Fica aprovado, para o 4° bimestre do exercício de 2007, o Plano de

Aplicaçlo Bimestral- PAB, da Secretaria e encargos gerais do munícipio constantes
dos anexos I e 11 integrantes deste Decreto.
Art. 2"- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçlo, retroagindo os
seus efeitos a 1• de julho de 2007.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em
de 2007.

JOÃO HENRIQUE
Prefeito
OSCIMAR ALVES TORRES
Secretário Municipal da Fazenda

JOÃO CAVALCANTI
Secretário Municipal do Governo

;;;n; iilll :;;;;;mmmm

iiiim:m: m:m;:;::m:iimm::::m

Art. 1° Fica alterado o Regimento dos Conselhos Locais de Saúde do
Município do Salvador, que com este se publica.
Art. 2• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 16 de
julho de 2007.

JOÃO HENRIQUE
Prefeito
JOÃO CAVALCANTI
Secretário Municipal do Governo

JOÃO CAVALCANTI
Secretário Municipal da Saúde, em exercício

Art. 3 •- Revogam-se as disposições em contrário.

julho

DECRETA:

16

de

LISIANE MARIA GUIMARÃES SOARES
Secretária Municipal da Administração

REGIMENTO DOS CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE
DO MUNICIPIO DO SALVADOR
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E COMPETENCIAS
Art.1 o Os Conselhos Locais de Saúde - CLS, criados pelo Decreto
n• 11.307 de 10 de março de 1996, integrantes da estrutura básica da Secretaria
Municipal da Saúde, através da Lei n' 5.245 de 05 de fevereiro de 1997, são
órgãos de instância colegiada do Sistema Único de Saúde do Município do
Salvador, com funções de caráter fiscalizador, consultivo e normativo no âmbito
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11 - Presidente;
111 - Vice Presidente;
IV - Secretaria Executiva;
V- Comissões e Grupos de Trabalho.
§ 1•.A Secretaria Executiva de que trata o caput deste artigo é
parte da estrutura do Conselho Local de Saúde, subordinada à Presidência do
Conselho para prestar apoio administrativo e assessoramento técnico ao
Conselho;
§ 2•. O dirigente da Unidade de Saúde designará um servidor para
exercer as funções de Secretário Executivo do Conselho vinculado á respectiva
Unidade de Saúde.

da sua área de ação.
Art.2• Compete aos Conselhos Locais de Saúde:
I. propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e
funcionamento do Sistema Único de Saúde;
11. atuar na formulação das diretrizes e políticas da Unidade de
Saúde a que estiver vinculado, bem como a programação
anual de suas atividades;
111. participar da elaboração do Plano Operativo da Unidade de
Saúde a que estiver vinculado;
IV. examinar, anualmente e no prazo legal, os relatórios de
gestão, e de atividades da Unidade de Saúde a que estiver
vinculado, confrontando-os com o Plano Municipal de Saúde,
com vistas a verificação de resultados;
V. articular-se com os demais colegiados em nível municipal
em defesa dos interesses da comunidade;
VI. aprovar o Regulamento do Conselho Local de Saúde e suas
alterações, cujo conteúdo não pode contrariar o disposto no
presente Regimento;
VIl. encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde , 30(trinta) dias
após o encerramento do exercício, relatório anual das
atividades do respectivo Conselho;
VIII. assegurar, junto aos órgãos competentes, a capacitação
permanente dos Conselheiros Locais de Saúde, para que
possam exercer as suas funções;
IX. propor diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano
Operativo da Unidade de Saúde, adequando-as a realidade
deste;
X. remeter ao Conselho Municipal de Saúde processo de
desligamento de Agente Comunitário de Saúde;
XI. participar anualmente da elaboração da proposta
orçamentária da Unidade de Saúde;
XII. examinar propostas e denuncias e responder a consultas
sobre assuntos pertinentes a ações e serviços de saúde da
Unidade de Saúde a que estiver vinculado;
XIII. fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e
serviços prestados à população pela Unidade de Saúde
recomendando a respeito em plenário;
XIV. acompanhar a implantação das propostas emanadas da
Conferência Municipal de Saúde e das Pré-Conferências
Distritais de Saúde no âmbito da Unidade de Saúde a que
estiver vinculado;
XV. cooperar com a administração da Unidade de Saúde;
XVI. manter estreito contato com o Conselho Municipal de Saúde,
através da comissão de Comunicação e Controle Social.

CAPITULO IV
DAS REUNIOES
Art.s• As reuniões dos Conselhos Locais de Saúde, de acordo com
uma agenda anual, com local e data pré-determinadas, com duração de 02
(duas)horas, podendo ser prorrogadas por mais 30(trinta) minutos, a critério dos
Conselheiros presentes à reunião.
§ 1•.A Secretaria Executiva deverá, na ultima reunião do ano,
apresentar a agenda básica do Conselho Local de Saúde com o calendário
anual de reuniões do ano subseqüente, para aprovação pelos membros do
Conselho;
§ 2•.0 Conselho reunir-se-á extraordinariamente, sempre que
convocado, com pauta definida:
I - pelo Prefeito Municipal do Salvador;
11 - pelo Secretario Municipal da Saúde do Salvador;
111- pelo Coordenador do Distrito Sanitário que a Unidade de
Saúde faz parte;
IV - pelo dirigente da respectiva Unidade de Saúde;
V - pelo Presidente do Conselho Local de Saúde;
VI - por 2/3(dois terços) dos seus membros.
§ 3•. As ausências não justificadas do Conselheiro as reumoes
ordinárias do Conselho, por 03(três) vezes consecutivas ou 06(seis) vezes
intercaladas, no período de 01(um) ano, será comunicadas á instituição ou
entidade por ele representada, para que seja providenciada a sua substituição.
§ 4•. Em caso de impedimento do membro titular, este deverá
oficiar ao suplente, solicitando sua presença à referida reunião, visando ao
exercício eventual das funções de Conselheiro, e caso o impedimento seja
prolongado, o Conselheiro deverá formalizar pedido de licença ao Presidente do
Conselho, devendo ser substituído pelo suplente.
§ s·. Em caso de impedimento do titular e do suplente,
simultaneamente, em participar de reunião ordinária, a entidade deverá
comunicar até 48(quarenta e oito) horas após a reunião ao Presidente, e por
escrito, para configurar-se justificativa.
§ e•. Será exigido quorum mínimo de 50%(cinqüenta por cento)
mais 01(um) dos membros do Conselho para inicio da reunião, aguardando-se
até trinta minutos para a sua formação, podendo ser suspensa quando houver
constatação de falta de quorum, situação em que haverá uma nova convocação
para 07 (sete) dias após, sendo o seu início também condicionado ao quorum de
50%(cinqüenta por cento) mais 01(um) dos membros do conselho e, não sendo
constatada ainda tal quorum, em uma terceira convocação, a reunião será
iniciada com qualquer numero de membros.
§ 7". O quorum mínimo para as decisões do Conselho será de
50%(cinqüenta por cento) mais um dos membros, e havendo uma terceira
convocação, as decisões serão tomadas serão tomadas por metade mais um
dos Conselheiros presentes.

CAPITULO 11
DA COMPOSIÇÃO
Art.3• Os Conselhos Locais de Saúde têm a seguinte composição:
I. representantes das entidades de usuários na proporção de
50%( cinqüenta por cento) das vagas;
11. representantes dos servidores da Unidade de Saúde, na
proporção de 25%(vinte e cinco por cento) das vagas;
111. representante do Gestor Municipal na Unidade de Saúde, na
proporção de 25%(vinte e cinco por cento) das vagas;
§ 1•. O Presidente do Conselho Local de Saúde será eleito entre
os membros do respectivo Conselho de Saúde;
. .
§ 2•.os Conselhos Locais de· Saúde serão compostos
pantanamente, por, no mínimo 08(oito) membros e no máximo 12(doze)
membros;
§ 3•. As deliberações relativas às matérias indicadas nos incisos I
11 e 111, deste artigo, serão submetidas, na forma da lei, à decisão final d~
Secretário Municipal da Saúde;
§ 4•.A eleição dos membros representantes dos servidores da
Unidade de Saúde deverá ser realizada em reunião especifica para este fim,
precedida de ampla divulgação na Unidade de Saúde e deve obedecer a
critérios democráticos e transparentes;
§ s·.A eleição das entidades representantes dos usuários de
Saúde, a compor os Conselhos Locais de Saúde, deverá obedecer a critérios
democráticos e transparentes;
§ s•.A convocação da eleição dos membros do Conselho Local de
Saúde deverá ser publicada em Diário Oficial do Município, com 30(trinta) dias
de antecedência, bem como o seu resultado final, posteriormente;
§ 1•. Para cada membro titular deverá haver um membro suplente;
§ a·. No caso das entidade.s representantes dos usuários, deverá
haver uma outra entidade suplente;
§ g•. Os representantes dos usuários deverão residir na área de
abrangência da Unidade de Saúde a que estiver vinculado;
§ 1O. Com vistas à comprovação de sua legitimidade e
funcionamento, as entidades representadas no Conselho Municipal de Saúde
deverão encaminhar para o arquivo deste, cópias dos seguintes documentos:
I - ata da última eleição da Diretoria;
11 - ata da última reunião da Entidade que indicou o
representante;
111 - cópias de Projetos executados na comunidade, com fotos e
relatórios que demonstrem a realização.

Art.6° O membro do Conselho poderá ser substituído mediante
solicitação da instituição ou entidade que representa, nas situações em que se
configure o impedimento definitivo.
Art. 7" O Conselheiro titular que se candidatar a qualquer cargo
eletivo deverá afastar-se do exercício de suas atividades de Conselheiro pelo
prazo de 03(três) meses que antecedem o pleito eleitoral, devendo seu suplente
ser conduzido à função de Conselheiro titular durante o período.
Art.s• As
recomendação.

Art.4• Os Conselhos Locais de Saúde têm a seguinte organização:
I - Plenária;
:

do

Conselho

serão

formalizadas

como

Art.9• Os trabalhos do Conselho far-se-ão na seguinte ordem:
I - abertos os trabalhos, o Presidente da reunião determinara
ao Secretário Executivo passar os informes e colocar em
apreciação a ata da(s) reunião(ões) anterior(es),
pendente(s) de aprovação;
11 - concluída a apreciação, feitas as correções eventualmente
indicadas, e aprovadas a(s) ata(s), o Presidente porá em
mesa as matérias da pauta em ma seqüência que dela
constarem;
111 - iniciada a ordem do dia, o relator designado para o ponto de
pauta procederá a leitura do seu parecer e proferirá o seu
voto fundamentado;
IV - aberta a discussão pelo Presidente, este concederá a
palavra a cada membro que a solicitar;
V- concluídos os debates em cada ponto de pauta, e no caso
de não haver consenso, o presidente da sessão dará inicio
a votação, assegurando declaração de voto a qualquer dos
Conselheiros que a requeira;
VI - finda a votação, o Presidente da sessão apurará e
proclamará o resultado, determinando ao Secretario
Executivo fazê-lo constar em ata, com as declarações de
voto porventura requeridas pelos Conselheiros;
VIl - concluídas as discussões da ordem do dia, o Presidente
abrirá a palavra para o que ocorrer;

CAPITULO 111
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO
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VIII encerramento.
§ 1•. As eventuais correções à ata em apreciação constarão da ata
da reunião em curso.
§ 2•. Qualquer Conselheiro poderá propor alteração na pauta, para
atribuir prioridade diversa da estabelecida, adotando-se a alteração, se aprovada
pelo plenário.
§ 3". Para cada matéria será concedido o perlodo máximo de 03
(três) minutos de fala aos Conselheiros, prorrogável, por no máximo, 02(dois)
minutos.
§ 4". No caso de empate nas votações, o presidente terá direito ao
voto de qualidade.
§ s•. Não sendo um parecer apreciado em duas reuniões
ordinárias consecutivas, o Presidente designará outro relator.
§ 6".As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do
Conselho Local de Saúde serão abertas à comunidade, no entanto só terão
direito a voz e voto os Conselheiros titulares e no caso de seu impedimento os
seus suplentes.
§ r.Em caso de ausência do Presidente, do Vice Presidente e do
Secretário Executivos, os cargos serão ocupados provisoriamente por 02(dois)
Conselheiros escolhidos pelo plenário.
Art.1 O Decidindo o Plenário, por maioria simples dos presentes, pela
designação de um Relator, ou Comissão dos Conselheiros, para matéria que
necessite de melhor apreciação técnica, será este ou os membros da Comissão,
escolhidos pelo Plenário, considerando-se para esta escolha, especialmente a
vivência dos Conselheiros quanto à matéria em discussão.
§ 1•. As comissões serão presididas por um Conselheiro.
§ 2•. O Relator ou as Comissões deverão apresentar o seu parecer
até a primeira sessão ordinária subseqüente, encaminhando-o à Secretaria
Executiva do Conselho até 08(oito) dias anteriores à reunião em que será
apreciado, para que seja reproduzido e encaminhado aos Conselheiros
juntamente com a convocatória para a reunião e nele deverá constar o histórico,
o resumo da matéria e as considerações de ordem prática e doutrinária, que
fundamentem seu voto e a sua conclusão.
Art.11 Todos os Conselheiro, salvo o Relator ou Presidente de
Comissão, para esclarecimentos necessários, poderão usar a palavra até 02
(duas) vezes sobre o assunto em debate.
Art.12 A concessão da palavra aos Conselheiros ficará
condicionada, a inscrição prévia, junto à Secretaria Executiva do Conselho.
§ 1". Nos casos mais complexos, quando da solicitação do pedido
de vistas, o Conselheiro fará a solicitação de um prazo maior, o qual será
submetido à aprovação do Plenário.
§ 2•. A cada terna a ser julgado, caberá 01 (um) pedido de vistas e
no caso do Conselho Local não se sentir esclarecido, outro Conselheiro poderá
fazer pedido de vistas.

Art.16 São atribuições do Secretário Executivo:
I - assessorar o Conselho, seus Relatores, Comissões ou
Grupos de Trabalhos em assuntos técnicos e
administrativos;
11 - preparar a pauta e o registro das reuniões do Conselho;
111 - expedir convocatórias de reuniões, as quais deverão ser
assinadas pelo Presidente;
IV- responsabilizar-se pelo expediente do Conselho;
V- comunicar à entidade a ausência do Conselheiro que
completar 02(duas) faltas consecutivas não justificadas, ou
OS(cinco) intercaladas, também não justificadas, no perlodo
de um ano;
VI - fazer chegar aos Conselheiros as matérias para sua
apreciação até 48(quarenta e oíto) horas antes da reunião
em que serão apreciadas;
VIl - exercer as demais atividades elou atribuições que lhe forem
conferidas pelo Presidente e/ou Plenária do Conselho.
Parágrafo único. As solicitações encaminhadas à Secretaria
Executiva do Conselho. referentes a documentos elou outros serviços, a fim de
facilitar o ordenamento das atividades, deverão ser feitas por escrito, justificadas
e devidamente assinadas, para que tenham sua pertinência analisada.
CAPITULO VI
DAS SUBSTITUIÇOES
Art.17 Os membros do Conselho Local de Saúde serão investidos
na função pelo prazo de 02(dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual
período, a depender da sua reeleição, a investidora cessará antes do fim do
mandato por renúncia, destituição ou perda da condição original de
representante.
Art.18 A eleição dos membros do Conselho deverá ser sempre
realizada 30(trinta) dias antes do final do mandato, através de processo eleitoral
transparente e conduzido por comissão eleitoral designada pelo Conselho.
Parágrafo único. O inicio do mandato do Conselheiro será contado a
partir da data de publicação de sua nomeação no Diário Oficial do Município.
Art.19 As substituições dos membros do Conselho deverão ser
feitas por convocação do Presidente à respectiva entidade elou instituição,
imediatamente após a vacância do cargo, sendo que o substituto somente
poderá atuar após a publicação de sua nomeação em Diário Oficial do
Município.
CAPITULO VIl
DAS DISPOSIÇOES GERAIS
Art.20 A função de membro do Conselho Local de Saúde, não será
remunerada, sendo seu exercicio considerado de interesse público relevante à
saúde da população.

CAPITULO V
DAS ATRIBUIÇ0ES
Art.13 São atribuições do Presidente do Conselho Local de Saúde:
I - coordenar o conjunto das atividades do Conselho;
11 - representar o Conselho, inclusive em juizo;
111 - assinar as recomendações do Conselho;
IV - indicar, em seus impedimentos, um substituto, para
coordenar as reuniões do Conselho, e no impedimento
deste, indicar um Conselheiro;
V - expedir atos decorrentes de deliberações do Conselho e ad
referendum deste;
VI - ter assegurada a sua indicação para representar o Conselho
nos eventos externos;
VIl - votar em situações de empate nas votações.
Art.14 São atribuições do Vice Presidente:
I - substituir o Presidente em seus impedimentos;
11 auxiliar na Coordenação dos trabalhos do Conselho Local
de Saúde;
111 - participar de comissões de trabalho;
IV- representar o Presidente quando por este designado;
V - zelar pelo bom e fiel cumprimento das ações do Conselho.
Art.15 São atribuições do Conselheiro:
I - representar a instituição ou entidade que o tenha designado
para tal junto ao Conselho;
11 realizar tarefas específicas determinadas pelo Presidente do
Conselho;
111 elaborar e apresentar relatórios e pareceres ao Plenário do
Conselho, quando solicitado;
IV- participar de Comissões Temáticas criadas pelo Conselho
Local de Saúde;
V - representar o Conselho Local de Saúde, quando designam
formalmente;
VI - votar e ser votado quando da indicação para relator ou
formação de Comissões Temporárias e Grupos de
Trabalho;
VIl - votar e ser votado para os cargos internos do Conselho
Local de Saúde.
Parágrafo único. Não constitui atribuição do Conselheiro Local de
Saúde, interferir na rotina da Unidade de Saúde, sendo seu dever observar o
funcionamento desta, discutir as situações pertinentes em Plenária e
encaminhar as denúncias que possam existir para, inicialmente, a Gerência da
Unidade de Saúde e, no caso de não observância, para a Coordenadoria do
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Distrito Sanitário a que faça parte e ao Conselho Municipal de Saúde.

Art.21 O Regimento dos Conselhos Locais de Saúde só poderá ser
modificado através do Conselho Municipal de Saúde, numa convocação prévia
de 30(trinta) dias pelo Presidente ou por 2/3(dois terços) de seus membros, em
reunião específica para esse fim.
Art.22 As deliberações do Colegiado Pleno do Conselho Local de
Saúde do Salvador serão materializadas em "recomendações" e homologadas
pelo Dirigente da Unidade de Saúde e encaminhadas para o Conselho Municipal
de Saúde.
Art.23 Os Conselheiros Locais representantes dos Trabalhadores de
Saúde serão impedidos de serem transferidos para outra Unidade de Saúde
durante o mandato, a não ser por livre opção.
Art.24 Os casos omissos e as dúvidas originárias da interpretação
do presente documento serão apreciados pelo Plenário do Conselho Municipal
de Saúde.

Ooereto de ...........\§................. de ............ .J!!..l~.Q ................. de 20.Q.?.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Nomear ANA CLARA PITANGA DINJZ GUERRA para exercer o
cargo em comissão de Subcoordenador, Grau 53, Código 5307, da
Subcoordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos, da Secretaria
Municipal dos Transportes e Infra-Estrutura.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Considerar nomeada, desde 0110712007, MARIA INÊS CAJAZEIRA

Salvador, 17 de julho de 2007

