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INTRUÇÃO NORMATIVA Nº 020/2010 
Versão: 01  
Aprovação em: 28/10/2010  
Setores envolvidos: Diretamente Secretaria Municipal de Saúde. 
Unidade Responsável: Unidade de Controle Interno Municipal 

 
1) OBJETIVOS:  
 
1.1) A presente Instrução Normativa tem por objetivo precípuo disciplinar e regulamentar os 
procedimentos d o Sistema Municipal de Saúde. 
 
1.2) Objetivando maior agilização, transparência, eficiência e eficácia quando do 
acompanhamento das ações do Sistema de Saúde pela Unidade de Controle Interno, a 
normativa que se apresenta vem padronizar as atividades do Setor; 
 
1.3) Otimizar os procedimentos administrativos da Prefeitura Municipal, disciplinando normas 
gerais para o Sistema de Saúde, objetivando organizar e estabelecer atividades mínimas a 
serem observadas.  
 
2) PROCEDIMENTOS: 

 
2.1) Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na Lei de Estrutura Organizacional do 
Município, o Sistema de Controle Interno recomenda à Secretaria Municipal de Saúde e ao  
Fundo Municipal de Saúde adoção dos procedimentos constantes desta Instrução Normativa 
na prática de suas atividades: 
 

2.1.1) O Secretário(a) Municipal de Saúde poderá obter delegação de competência do Prefeito 
para ordenar as despesas e autorizar os pagamentos, movimentando as contas bancárias dos 
recursos do Fundo Municipal de Saúde em conjunto com o Tesoureiro; 
 
 
2.1.2) É responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde manter controles específicos dos 
programas de saúde; 
 
2.1.3) Promover ações que identifiquem os problemas da população do Município, a fim de 
identificar as causas e combater as doenças com eficácia; 
 
2.1.4) Coordenar o levantamento de indicadores epidemiológicos que contribuam para escolha 
operacional e para organização da política de saúde pública do Município; 
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2.1.5) Promover a reestruturação da Secretaria no sentido de melhorar a operacionalização da 
saúde no Município; 
 
2.1.6) A Secretaria deverá manter coordenação e fiscalização permanente junto ao Fundo 
Municipal de Saúde; 
 
2.1.7) Criar programas em conjunto com os órgãos e entidades de saúde estadual e federal, 
visando ao atendimento dos serviços médicos e da defesa sanitária do Município; 
 
2.1.8) Contribuir para a formação do Plano Anual de Ação do Governo Municipal, propondo 
programas setoriais de sua competência; 
 
2.1.9) Recomenda-se a elaboração de programas e projetos relativos a: 
 
a) Prestação de serviço médico, odontológico e ambulatorial à população, primordialmente de 

baixa renda; 
 
b) Prestação de serviço médico e odontológico às unidades escolares da rede municipal de 

ensino; 
 
c) Atividades de controle das zoonoses que impliquem risco para a saúde da população; 
 
d) Organização e implementar de campanhas de saúde pública no âmbito do Município, via som 

mecânico, Radio, folder etc..; 
 
2.1.10) Elaborar e implementar programas de fiscalização do cumprimento da legislação 
sanitária, em cooperação ou coordenação com outras entidades da administração pública 
federal, estadual e municipal; 
 
2.1.11) Acompanhamento por servidor específico, sobre assuntos de interesse do Município 
relativos a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades 
federais e estaduais; 
 
2.1.12) Implantação de controle de movimentação e utilização da frota de veículos em uso na 
Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Instrução Normativa sobre transportes, expedida 
pelo Sistema de Controle Interno; 
 
2.1.13) Implantação de Controle e acompanhamento mensal dos recursos aplicados na saúde, 
emitindo relatório periódico, com ênfase para o percentual aplicado pelo Município nos termos da 
Emenda Constitucional nº 29 de 03 de setembro de 2000; 
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2.1.14) Implantação de controle e acompanhamento das doações dos medicamentos à 
população, inclusive sobre a validade dos mesmos; 
 
2.1.15) Implantação de controle de entrada e saída de medicamentos e materiais na Secretaria 
de Saúde e nas unidades de saúde; 
 
2.1.16) Manter ficha cadastral do pessoal do setor: Secretários, Chefes de Departamentos, 
Médicos, Dentistas, Enfermeiros, Faxineiras e Auxiliares; 
 
2.1.17) Implantação de controle de solicitação de requisições, que deverão ser assinadas por 
servidor competente; 
 
2.1.18) Manter controle da farmácia básica conforme as normas do Ministério da Saúde; 
 
2.1.19) Conferir periodicamente os materiais existentes no almoxarifado do setor; 
 
2.1.20) Manter controle e acompanhamento das atividades do Conselho Municipal de Saúde, 
através de: 
 
a) Ata da fundação e posse da diretoria do Conselho; 
 
b) Estatuto, regimento interno e leis que dão forma jurídica ao Conselho Municipal de Saúde; 
 
c) Controle de todos os atos praticados pelo Conselho inclusive da conferência; 
 
d) Leis pertinentes ao Conselho Municipal de Saúde; 
 
e) Padrões adotados pelo Conselho Municipal de Saúde em atendimento a população; 
 
2.1.21) Manter controle dos métodos adotados pelos agentes de saúde através de: 
 
a) Cadastro das pessoas beneficiadas com a doação de medicamentos; 
 
b) Ficha de controle individual; 
 
c) Controle de medicamentos por paciente; 
 
d) Controle adotado pelo Programa de Saúde da Família; 
 
2.1.22) Manter controle do sistema global de saúde do Município através de: 
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a) Cadastro geral da população atendida; 
 
b) Atendimento mensal e anual; 
 
c) Relatório mensal dos atendimentos realizados no Posto de Saúde do Município; 
 
2.1.23) Implantar programa de reciclagem e treinamento permanente dos servidores da saúde, 
objetivando a profissionalização do setor; 
 
2.1.24) Manter o departamento de pessoal informado dos dados pertinentes aos servidores 
lotados no setor, inclusive o ponto mensal; 
 

2.2) Recomenda-se ao Secretário(a) Municipal da Saúde desenvolver os seguintes 
procedimentos no controle e na aplicação de recursos destinados à Saúde: 
 

2.2.1) Gerenciar, coordenar, controlar e avaliar o Sistema Único de Saúde no Município; 
 
2.2.2) Participar da formulação, coordenação e execução da política do Sistema Único de Saúde 
no Município; 
 
2.2.3) Promover a descentralização dos serviços e das ações de saúde, como segue: 
 
a) Administração das finanças da saúde; 
 
b) Saúde Médica e Odontológica; 
 
c) Vigilância Epidemiológica; 
 
d) Saúde Animal; 
 
e) Vigilância Sanitária 
 
f) Saúde Ambiental. 
 
2.2.4) Coordenar, em caráter complementar, as ações e serviços de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e saúde do trabalhador; 
 
2.2.5) Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente, que 
tenham repercussão na saúde humana; 
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2.2.6) Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico; 
 
2.2.7) Participar das ações de controle e avaliação das condições e do ambiente do trabalho; 
 
2.2.8) Identificar estabelecimentos hospitalares, fiscalizando a prestação de serviços e propondo 
ao Prefeito ações para otimização dos mesmos; 
 
2.2.9) Coordenar as atividades de laboratórios de saúde pública e hemocentros que atuem na 
área do Município; 
 
2.2.10) Formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de 
controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano, quando omisso o 
Código de Posturas do Município; 
 
2.2.11) Assessoramento ao Conselho Municipal de Saúde nas suas responsabilidades as ações 
de saúde do Município; 
 
2.2.12) Manter controle dos Convênios repassados ao Município para serem utilizados na área 
de saúde do município e informar periodicamente a Unidade de Controle Interno e Assessoria 
Jurídica sobre os Convênios celebrados, bem como sua prestação de contas. 
 
2.2.13) Emitir solicitação de materiais e ou serviços pertinentes ao setor para serem 
encaminhados ao setor de compras; 
 
2.2.14) Participar e acompanhar os procedimentos licitatórios pertinentes ao setor. 
 
2.2.15) Manter o Sistema de Controle Interno informado de todas as irregularidades verificadas 
no setor; 
 
2.2.16) Recomenda-se a participação efetiva de servidores do setor em programas de reciclagem 
e treinamento, objetivando a profissionalização do serviço público. 
 

3) DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
3.1) Entende-se por controle de zoonoses as ações do serviço público de saúde para 
prevenir e controlar as doenças como raiva, dengue e doença de chagas através do controle 
de população de animais domésticos (como cães, gatos e animais de grande porte); 
 
3.2) Os procedimentos instituídos por esta Instrução Normativa se sujeitam a fiscalização in 
loco realizados periodicamente pelo órgão gestor, e/ou, pelo Sistema de Controle Interno do 
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Município. 
 

4) BASE LEGAL E REGULAMENTAR: 
 

4.1) A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do 
Chefe do Poder Executivo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no Artigo 37 da Constituição 
Federal. 
 
4.2) Encontra-se embasamento legal na Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, que 
dispõe sobre as sanções aplicadas aos agentes públicos, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro, nos artigos 31, 70 e 74 
da Constituição Federal, além de outras normas que venham assegurar o cumprimento dos 
princípios inerentes, bem como, Legislação Municipal e disposições do Tribunal de Contas 
do Estado. 

 
5) PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
 
5.1) O Processo Administrativo é um procedimento voltado para apurar responsabilidade de 
servidores pelo descumprimento de normas de controle interno sem dano ao erário, mas, 
caracterizado como grave infração; 
 
5.2) O processo administrativo será proposto pela controladoria geral e determinado pelo 
chefe de poder correspondente; 

 
5.3) Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se dará no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias; 
 
5.4) O processo administrativo será desenvolvido por comissão designada pelo chefe de 
poder correspondente, assegurado aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa; 
 
5.5) Os fatos apurados pela comissão serão objetos de registro claro em relatório e 
encaminhamento à controladoria municipal para emissão de parecer e conhecimento ao 
chefe de poder correspondente com indicação das medidas adotadas ou a adotar para 
prevenir novas falhas, ou se for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis aos 
responsáveis, na forma do estatuto dos servidores; 
 
5.6) O chefe de poder correspondente decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, a aplicação das 
penalidades indicadas no processo. 

 



 7

6) DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
6.1) O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de 
instauração de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do 
ato contrário as normas instituídas; 
 
6.2) A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será 
punida na forma prevista em lei; 
 
6.3) Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução 
Normativa as demais legislações pertinentes; 

 
6.4) Ficará a cargo da controladoria municipal, unificar e encadernar, fazendo uma coletânea 
das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e 
Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação de novas 
instruções normativas, ou alterações nas mesmas. 
 
6.5) Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
controladoria municipal que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de 
rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 
diversas unidades da estrutura organizacional. 
 
6.6) Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.   

 
 

São José do Xingu - MT, 28 de outubro 2010. 
                                
 
 

______________________________________ 
ANDERSON MACHADO 

CONTROLADOR INTERNO 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
GILBERTO MENDES LEONCINI 

     Prefeito Municipal 
 


