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Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

Secretaria Municipal de Saúde 
 
 
 

 

ASSESSORIA DE GABINETE 
 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

 Assessorar o Secretário de Saúde e a Secretaria Adjunta 

de Saúde nas análises e encaminhamentos das demandas 

relacionadas à gestão; 

 Participar como representante da Secretaria de Saúde da 

Câmara Técnica da Comissão Integestores Regional do Alto 

Vale do Paraíba; 

 Participar como representante do segmento “gestão” do 

Conselho Municipal de Saúde; 

 Assessorar a gestão da Secretaria de saúde nas relações 

com outros órgãos da saúde: COSEMS/SP, CONASEMS, 

Secretaria Estadual de Saúde, DRS XVII - Taubaté, 

Ministério da Saúde; 

 Elaboração de minutas de atos normativos e 

administrativos: portarias, decretos, ofícios, processos 

eletrônicos depositados nas caixas 4506 (gabinete) e 

4608 (assessoria). 

 

COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA: 

 

 O Componente Municipal de Auditoria é desdobramento do 

Sistema Nacional de Auditoria, atuando no âmbito municipal 

em relação aos serviços contratados/conveniados e serviços 

do próprio público. 
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 Realização de auditorias mediante denúncias ou por 

inciativa da gestão municipal. 

No período – 2020, foram realizadas 03 (três) auditorias 

e há uma em curso. 

 

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 A assistência de alta complexidade para alguns 

procedimentos carece de credenciamento/habilitação junto ao 

Ministério da Saúde. Tais autorizações são precedidas de 

processo normatizado por portaria do Ministério da Saúde, 

onde se dispõe sobre condições físicas do equipamento de 

saúde, recursos humanos e insumos. 

 

 No momento está em curso a organização da Rede de 

Atenção Psicossocial, Rede de Urgência e Emergência, Rede de 

Oncologia – com implantação de complexo hospitalar -, Rede 

Cegonha – regulamentação do atendimento à Gestação de Alto 

Risco no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence. 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 Análise e despacho nos processos apresentados à Junta 

Municipal de Recursos por infrações sanitárias; 

 Assessoria ao Diretor do Departamento de Políticas de 

Saúde – DPS, no Comitê de Enfrentamento ao 

Coronavírus; 

 

 

Clarisvan do Couto Gonçalves 

 


