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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

· . . . . f PROC. N.•_J);i_1J..'Y.J J3 
' . · !=OLHAS . . . 3,'f ' -

LEI Nº 5:949, DE 02 DE AGOSTO oi 2.010 -- .. 
, A Itera a redação do .inciso 1 do parágrafo 1 º do 

artigo 5° da Lei nº 3.601, -_de 27 de julho de 
1.993, cria o artigo .. 13-A; ·apresentando nova 
estrutura organiiacional da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

\ 

' 

. O.PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 daLei Orgânica do Municfpio 
de Bauru,. faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2º 

An. 3º 

• 
Altera a redáçãó a·o inciso 1, § 1 º.do .'inigo 5° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 
1.993, que passa a ter seguinte redação: · 

·"Art. 5° Secretarias Municipais.são órgãos de assessoràmento direto e .imediato do Prefeito 
Municipal, com ·responsabilidade de coordenação, supervisão, orientação, 
aco~panhamento, controle e execução de ações administrativas especiftcas e 
determinadas do Poder Executivo Municipal.. 

§ 1° Integram as Secretarias Municipais: 

1 - · Os -Gabinetes ·dos Secretários Municipajs, . com exceção dá Secretaria 
Municipal de Saúde, contendo: 
... ". (NR). . 

Revoga o art. 13 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1 :993, que passa a ter ,a seguinte 
redação: ' · ·· 

"Art. 13. reyogado": (NR) 

Cria.o art. J.3-A e parágrafos Iº, 2°, 3°, 4°, 5°, 6º, i• e 8° da Lei Municipal nº 3:601, de 27_de 
julho de 1.993; com a seguinte redação: 

'"Art. 13-A 

•. 

A Secretaria Municipal de Sâúde, com atribuição de realizar a· política munic_ipal 
de higiene e saúde, compõe-se, além do Gabinete do Secretário,,do Departamento 

. de Saúde Coletiva, do Departamen!O de Planejamento, Avaliação e Controle, do 
Departamento de Unidades Ambulatoriais, Departamento de Urgência e. 
Unidades de Pronto Atendimento e do Departamento de Administração 

§ 1° Integram a Secretaria Municipal de Saúde: 

., - .o Gabinete do Secretário Municipal, contendo: 
a) Secretaria Executiva, unidade de atendimento, relacionamento, 

documentaÇão e execução; 
b) Assessorias. do Gabinete, unidades de assessoramen.to e. assistência 

para ·assuntos e matérias que reclamam ,conhccimcnlo especial ou 
demandam particular experiência profissional; · 

. c) Comissão Permanente Especial de Licitação (Lei 3.899, de 23 de junho 
.de 1.995); • · ' . · 

d) Gestão do Trabalho e Educação na · Saúde, unidade com 
responsabilidade de acompanhamento, orientação e qualificação dos· 

, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde; 
e) Assistência l'armacêutica, unidade responsável pela programação, 

acompanhamento ê avaliação de medicamentos e i~suinos; .. 
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f) Ouvidoria, unidade responsável pelo recebimento de infomiações, e . 
reclamações internas e externas· e fornece" explicações referentes ao 
serviço público na área da Saúde Municipal; 

g) O Apoio Social e Central de Regulação, unidade responsável pelo 
processamento de solicitações excepcionais de fornecimentos de 

·materiais e serviços de saúde, avaliação e agendamento de viagens de 
·tratamento fora do domicilio, bem como, recebimento de ligações ·e 
agendamento de solicitações· de atenção à saúde, provenientes da 
população e das unidades da rede de saúde do Municfpio, na' centrais · · 
de reguiação médica. 

Os Conselhos Comunitários e o Fundo Municipal de Saúde ins1ituidos por . 
lei e vinculados à Secretaria; • . 

111- Os 'Depanamentos: unidades com responsabilidade de supervisão, 
orientação, ações administrativ,as especifü:as da Secretaria; 

IV- As Divisões, sub-unidades_ subordinadas aos Depanamentos com. 
responsabilidade de orientação, acompanhamento, controle e execução de 
ações administrativas especificas de cada Depanamento; · 

V- · As Seções, setores subordinados às Divisões com responsabilidade de 
acompanhàmenio, controle e. execução de ações administrativas especificas 
de cada Divisão: • · 

A Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, a Assistência Farmacêutica, o Apoio 
Socilll e Central de Regulação e o Fundo Municipal de Saúde têm natureza 
organizacional de Divisão. 

1 - A Gestão do Trabalho e Educação na Saúde é integrado: 
a) Pela Seção de Orientação e Qualificação para o Trabalho na Saúde; 
b) Pela Seção Orientação e Educação na Saúde . 

li - A Assistência Farmacêutica é integrada: 
a) Pela Seção de Assistência Farmacêutica; 
b) Pela Seção Técnico Científica. 

. lll - O Apoio Social e Central de Regulação é integrado: . 
a) a Seção de Apoio Social; · 
b) a Seção de Auditoria; 
c) a Seção de Regulação da A tenção à Saúde. 

§ 3° · O Depammento de SaÜde Coletiva é integrado: 

·' 

1 -

li 

pela·Div1são de Vigilância Epidemiológica, abrangendo:. 
a) . a Seçfo Técnica de Imunização,· · 
b) a Seção de Doenças Transmisslvois e Agravo.s Inusitados à Saúde, 

pela Divisão de Vigilância Sanitária, abrangendo: 
a) á Seção de Controle de Gêneros Alimentlcios; 

,, 

' b) ·a Seção de Serviços à Sa~dc e de Serviços de Intêresse à Saúde; 
c). a Seção de Produtos de Interesse à Saúde. 

. ' 
Ili - pela Divisão de Vigilância Ambiental,. abrangendo: 

·a) a Seção de Controle de Zoonoses; .• 
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b) a Seção de Ações de Meio Ambiente. 

§ 4° . ci Depattámento de Planejamento, Avaliação e Controle é integrado: . •, . 
1 · . pela Divisão de Avaliação e Planejãmento, abrangendo: 

a) a Seção de Supervisão de Saúde Bucal; · 
b) a SeÇão ·de Supervisão de Saúde de Adulto e Idoso; 
c) a Seção de Supervisão;da Saúde da Mulher; · 
.d) a Seção da Supervisão da Saúde da Criança e Adolescente: 
e) a Seção de Supervisão de Saúde Mental; 
f) a Seção de Planejamento e Equipes Multiprofissiônais; 
g) a Seção. de .supervisão de Programas Especiais. 

li ' pela Divisão de Controle e Informação, abrangendo: 
.. a) a Seção de Conta> Hospitalares; · 
· b) a Seção dê Informações; 

c) a Seção de Contas Ambulatoriais. 

§ 5~ O Departamento de Unidades .Á,mbulatoriais é integrado: 

1 • pela Divisão. de' Núcleos de Saúde, abrangendo: 
a) a Seção do Núcleo Beija-Flor; 
b) a Seção do Núcleo Redentor; 
c) .a Seção do Núcleo Gasparini;. 
d) . a Seção do Núcleo Jardim Europa; · 
e) a Seção do Núcle.o Jardim Godoy; 
f) a Seção do Núcleo' Nova EsjleranÇa; 
g) a Seção do Núcleo de Vila Dutra; 
h) a Seção do Núcleo de Vila Cardia; 

. i) a Seção do Núcleo Centro; · 
j) a Seção do Núcleo do Parque Vista Alegre; . 
k) a Seção dei Nticleô Geisel; 
1) a Seção do Núcleo daVila Falcão; 
m) a Seção do Núcleo Octávio Rasi; 
n) a Seção do Núcleo Tibiriçá; 
o) aSeção de Odontologia. 

. .. 

li· pela Divisão do Programa Saúde da Famflia ··PSF, abrangendo: 
a) a Seção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia (NASF) Mary Dota; 
b) a Seção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia (NASF) lpiranga; 
c) a Seção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familià(NASF) Bela Vista; 
d) a Seção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia (NASF) Geisel· 

Redentor. · · 

Ili · pela Divisão de Sáúde Mental, abrangendo: 
a) a Seção do Ce~tro de Atenção lnfanto-Juveni.l '- CAPSi; 
b) a Seção do Centro de Atenção Psico-Social Álcool e Drogas - CAPS 

AD; 
·c) a Seção do Ambulatório Municipal de Saúde Mental· AMSM; 
d) a Seção do Centro de Atenção Psico-Social - CAPS 1; 

. e) a Seção de Residências Terapêuticas. · 

IV • pela Divisão de Unidades Referenciais, abrangendo: 
a) . a Seção do Centro de Referência em Moléstias Infecciosas - CRMI; 
b) a Seçáo de Orientação e Prev~nção do Câncer · SOPC; 

·.~ 
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· e) a Seção do Banco de Leite Humano- BUI; 
d) · a Seção de Atenção ao ldoso-PROMAI; 
e) a Seção do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA;. 
f) a Se~ão.do Centro de Especialidade Odontológica - CEO; 

, g) a Seção do Centro de Referéncia de Saúde do Trabalhador. 

O Departamento de Urgéncia e Unidades de 
0

Pronto Atendimento é integrado: 

1 - pela Divisão de Unid.ade~ de Pronto 'Atendime~to (UPA); abrangendo: 
a)· a Seção ~e Unidade Pronto Atendimento do Mary Dota: 
b) a Seção de Unidade Pronto Atendimento do Bela Vista; 
c) a Seção de Unidade Pronto.Atendimento do lpiranga; · 
d) ~Seção de Unidade Pronto Ate~dimento do Geisel. .. 

II pela Divisão Central de Urgéncia, abrangendo: 
a) a Seção do Pronto Socorro Central;· · 
b) a Seção do Pronto Atendim_enlo Infantil; 
c) a Seção do Pronto Socorro Odontológico ; 

. d) o Serviço de Verifícação de Óbito (SVO). 

Ili - pela Divisão do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 
abrangendo: 
a) la Seção Técnica; 
b) ·a.Seção Administrativa. 

IV·- pela Di~isão de Apoio Operacion·a1, abrangendo: 
a) a Seção de Transporte; / 

·. b) .á Seção de AdministraÇão e Expediente. 

V - pela Divisão Técnica, aqrangendo: · 
.a) a Seção Médica; 
b}° a SeÇão de Enfermagem; 
c) a .Seção de Nutrição; 
d) a Seção do Serviço Social. 

· § 7° · Revogado. 

§ 8° O Depa.rtamentO de Administração é integrado: 

1- pela· Divisão de Co'nipras e Licitações, abrangendo: 
a) a Seção de Licitação e Pregão;, . 
b) a Se.ção de Compras Diretas. 

II - pela Divisão de Administração e Expediente, abrangen'do: 
a) • a Seção de Protocolo e Arquivo; 
b) a Seção de Expediente Funcional. 

III - pela Divisão de Materiai;, Medica~entos e Insumos. abrangendo: 
·a) a Seção de Administração de Almoxarifado e Controle de.Estoque; 
b) ·a Seção de Loglstica. · 

IV - pela Divisão de Apo10 Administrativo, abra~gcndo: · ·: 
a) a Seção de Frota; 
b)· a Seção de Manutenção; 

• c) a Seção de Patrimônio." (AC) 

,. 

• 
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An. 4° 

An. 5° 

An. 6° 

An. 7° 

Para dar plena çxecução à·presente lei ficam criados 09 (nove) funções de confiança e 03 (três) 
. cargos en1 comissão, conforme incisos abaixo: 

1 - ·09 (no.ve) funções de confianç·a de Diretor de Divisão, referência 22, com adic.ional 'de 
30%; . 

li -· O 1 (um) cargo cm comissão. de Assessor de Infra-estrutura e Gestão Tecnológica, 
. referência 24, com adicional de 50% sobre a referência; · · 

Ili - O 1 (um) cargo ·em comissão de Assessor de Geslão Estràtégica em Saúde, referência 
24, com adicional de 50% sobre a referência. ' 

Extingue O 1 (uma) função de confiança de Dirc.tor de Divisão, referência 22, com adicional de. 
30% . 

As despesas ~ecorrentes desta léi .serão atendidas em dotações próprias do orçamento vigente.· 

Esta lei entra ·em vigor na data de slla publicação. . . 
Bawii, 02 de agosto cje 2.010 . 

JOSÉ F 

Projeto de inic1attva do 
PODER EXECUTIVO. 

Registrada no Depanamento de Comunicação e b9cumentação da Prefeitura,.na mesma data. 
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