CAPiTULOX
DEPART AMENTO DE SA UDE
Art. 18. 0 Departamento Municipal de Saude e 6rgao intemo do Poder Executivo,
hierarquizado diretamente ao Prefeito Municipal, sob a direcao do Diretor de
Departamento de Saude, incumbindo-lhe a direcao dos services na sua area de
competencia, hem como a execucao das seguintes atividades basicas:
·
I - formulacao e irnplementacao da politica de saude do Municipio, em
coordenacao com o Conselho Municipal de Sande;
II - coordenacao, orientacao e monitoramento da execucao do Plano Municipal de
Saude;
III - realizacao de ?iag~6stco~_' estudos e pesquisas visan~"otp1rejamento das
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a96es do Departamento;
IV - planejamento, organizacao, controle e avaliacao dos services publicos de
saude a cargo da Prefeitura;
V - participacao no planejamento, programacao e organizacao da rede regionalizada
e hierarquizada do Sistema Unico de Saude - SUS, no seu ambito de atuacao, em
articulacao com a direcao estadual do Sistema e de acordo com normas federais na area
de saude;
VI - formulacao
e implementacao das acoes de vigilancia
sanitaria e
epidemiologica, em articulacao com as entidades estaduais e federais afins;
VII - desenvolvimento e acompanhamento de programas de vacinacao a cargo da
Prefeitura;
VIII - promocao de campanhas preventivas de educacao sanitaria em articulacao
com o Departamento Municipal de Educacao;
IX - promocao de curses de capacitacao para os profissionais da area de saude do
Municipio;
X - prornocao do exame de saude dos servidores municipais para efeito de
admissao, licenca, aposentadoria e outros fins;
XI - articulacao com o Departamento Municipal de Educacao para a execucao de
programas de educacao em saude e assistencia a saude escolar;
XII - prornocao da elaboracao do Plano de Trabalho Anual do Departamento e
avaliacao dos resultados alcancados no ano anterior;
XIII - administracao das unidades de saude, sob responsabilidade do Municipio;
XIV - coordenacao, direcao e execucao de programas municipais de saude,
decorrentes de contratos e convenios com orgaos estaduais e federais que desenvolvam
politicas voltadas para a saude da populacao;
XV - supervisao, monitoramento e avaliacao das atividades relativas a atencao
basica e especial desenvolvidas pela rede municipal de saude;
XVI - celebracao, no ambito do Municipio, de contratos e convenios com entidades
prestadoras da rede privada de saude, hem como controle e avaliacao da sua execucao;
XVII - normatizacao, complementar, das ac;oes e services publicos de saude, no seu
ambito de atuacao;
XVIII - organizacao e manutencao de registros e demais instrumentos necessaries a
obtencao de dados e informacoes para o planejamento, controle e avaliacao dos
programas e acoes do departamento;
XIX- administracao dos services relatives ao Fundo Municipal de Saiide;
XX - executar outras atribuicoes afins determinadas pela autoridade superior.
CAPITULOXI
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
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Art. 19. 0 Departamento Municipal de Assistencia Social orgao interno do Poder
Executive, hierarquizado diretamente ao Prefeito Municipal, sob a direcao do Diretor de
Departamento de Assistencia Social, incumbindo-lhe a direcao dos services na sua area
de competencia, bem como a execucao das seguintes atividades basicas:
I - implernentacao da Politica Municipal de Assistencia Social;
II - comando do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS no arnbito do
Municipio de Tabatinga;
III - prospeccao sistematica e continua da realidade
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