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COMPETÊNCIAS DE ACORDO COM A LEI Nº 2421 DE 28 DE MARÇO DE 2019 

 

Disposição das Competências 
de Estruturação Administrativa 
da Prefeitura de Gurupi. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

À Secretaria Municipal de Saúde, compete: 

Na forma de seu regulamento: coordenar e implementar o Sistema Municipal de Saúde em 
conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas à 
atenção integral da saúde da população; instituir em todos os níveis, as políticas de saúde de 
forma específica e intersetorial; desenvolver ações e programas no âmbito dos serviços 
municipais de saúde visando a proteção, a promoção e a recuperação da saúde da coletividade; 
estabelecer cooperação e parceria com órgãos federais, estaduais e municipais, para o melhor 
atendimento à população; firmar pactuações, convénios e contratos com Municípios e o Estado 
do Tocantins, visando ao ressarcimento dos gastos no atendimento das respectivas populações, 
em ações coordenadas e regionalizadas; aperfeiçoar e ampliar o atendimento às especificidade 
s da saúde da população, em todos os níveis, em conformidade com o Plano Municipal de Saúde 
e em sintonia com o Plano de Ação do Governo Municipal. 

O Conselho Municipal de Saúde tem funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e de apoio, 
objetivando basicamente o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política 
municipal de saúde, de acordo com a Lei Orgânica do Município, da Constituição Federal e das 
leis e normas do Sistema Único de Saúde; proceder, no âmbito do seu Órgão, a gestão e o 
controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão 
de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos 
emanados do Chefe do Poder Executivo; implementar a execução de todos os serviços e 
atividades a cargo da Secretaria, com vistas à consecução das finalidades e competências 
definidas nesta lei e em outros dispositivos legais e regulamentos pertinentes; fazer cumprir as 
metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentarias e no Orçamento 
aprovado para a Secretaria. 

 


