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“Dispõe sobre a regulamentação do 

Fundo Municipal de Saúde e dá outras 
providências”. 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município; 

 
 
 

D  E  C  R  E  T  A: 
 
 

Artigo 1º - Ao Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal nº 1.990, de 
06 de novembro de 2009, compete a captação e gerência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executados ou coordenados pela 
Secretaria Municipal da Saúde, expressas na legislação própria, em especial nas 
Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica do Município e na Lei Orgânica de 
Saúde e seus complementos.  
 

Artigo 2º - O Fundo Municipal de Saúde tem duração ilimitada, natureza contábil, 
gestão autônoma e será administrado pelo Secretário Municipal da Saúde.  
 

Artigo 3º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Saúde: 
 
I - as contribuições, doações e legados de pessoas físicas ou jurídicas, de direito ou 
privado, nacionais ou internacionais; 
 
II – os auxílios, subvenções e contribuições recebidas; 
 
III – os rendimentos de aplicações financeiras de seus recursos; 
 
IV – as transferências oriundas do orçamento do Fundo Nacional de Saúde e do Estado; 
 
V – as receitas de eventos realizados com a finalidade específica de auferir recursos para 
o serviço de saúde; 
 
VI – as receitas de convênios com entidades de direito público ou privado, nacionais ou 
internacionais; 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 D E C R E T O 
 
 Nº  4729/2010 

 

 2

VII – o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária, multas e juros de mora 
por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de 
outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar; 
 
VIII – os recursos orçamentários consignados no orçamento municipal e destinados à 
Secretaria Municipal da Saúde; 
 
IX – os recursos, provenientes de outras fontes, para financiamentos do Sistema Único de 
Saúde. 
 
§ 1º - todos os recursos destinados ao Fundo Municipal de saúde serão contabilizados 
como receita orçamentária municipal e a ele alocados, por meio de dotações consignadas 
ou adicionais, obedecendo sua aplicação às normas gerais do Direito Financeiro. 
 
§ 2º - a gestão financeira e contábil do Fundo Municipal de Saúde será feita pela 
Secretaria Municipal da Saúde, em colaboração com a Secretaria Municipal da Fazenda, 
obedecidas às diretrizes gerais da Administração Municipal fixadas pelo Chefe do 
Executivo. 
 
§ 3º - as liberações de receita por parte do Município serão feitas da seguinte forma: 
 
I – receitas oriundas dos incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, e X, através de imediato depósito 
em conta bancária específica do Fundo Municipal de Saúde; 
 
II – receitas decorrentes dos incisos VII e VIII, através de liberação efetuada até o 10º dia 
do mês seguinte ao daquele das respectivas arrecadações. 
 
§ 4º - A Secretaria Municipal da Fazenda repassará ao Fundo Municipal de Saúde os 
recursos arrecadados de cada fonte, observada a execução orçamentária e as diretrizes 
estabelecidas pelo Chefe do Executivo. 
 
 

Artigo 4º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde: 
 
I – o saldo positivo de depósitos em conta corrente e de aplicações financeiras em bancos 
e em outros estabelecimentos de crédito; 
 
II – os direitos de que seja titular; 
 
III – os bens móveis e imóveis doados, com ou sem condição, ao sistema de saúde; 
 
IV – os bens móveis ou imóveis destinados especificamente ao sistema de saúde; 
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V – os bens móveis ou imóveis destinados à administração do sistema de saúde. 
 

Parágrafo Único – No primeiro mês de cada ano será feito o inventário dos 
bens e direitos vinculados ao Fundo. 

 
Artigo 5º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de 

qualquer natureza porventura assumidas para manutenção e funcionamento do sistema de 
saúde. 
  

Artigo 6º - Os bens imóveis ou móveis adquiridos com recursos do Fundo 
Municipal de Saúde serão incorporados ao patrimônio municipal e destinados 
exclusivamente ao sistema de saúde.  
 

Artigo 7º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde deverá estar adequado às 
políticas e programas de trabalhos governamentais, observados o Plano Plurianual, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e de equilíbrio financeiro. 
 
§ 1º - O mesmo integrará o orçamento municipal, em obediência ao princípio da unidade. 
 
§ 2º - Observará, também, na sua elaboração e execução, os padrões e normas 
estabelecidos pela legislação pertinente. 
 

Artigo 8º - As despesas do Fundo Municipal de Saúde serão constituídas: 
 
I - pelo financiamento total ou parcial de programas e atividades de saúde desenvolvidos 
pela Secretaria Municipal da Saúde, por meio de convênios ou instrumento congênere; 
 
II – pelo pagamento da prestação de serviços, por entidades de direito privado, para 
execução de programas ou projetos específicos do setor de saúde, observado o disposto no 
parágrafo 1º, do artigo 199, da Constituição Federal; 
 
III – pela aquisição de material permanente e de consumo, bem como de outros insumos 
necessários ao desenvolvimento dos programas de saúde; 
 
IV – pelas despesas de construção, reforma, ampliação e aquisição ou locação de imóveis 
para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde; 
 
V – pelas despesas com o desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde; 
 
VI – pelas despesas com o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 
planejamento e administração das ações de saúde; 
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VII – pelo atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável, necessárias à 
execução das ações e serviços de saúde; 
 
VIII – pelas despesas com autorizações e encargos de empréstimos contraídos. 
 

Artigo 9º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde, na gestão do Fundo 
Municipal de Saúde: 
 
I – acompanhar, avaliar e decidir a realização de ações previstas no Plano Municipal de 
Saúde; 
 
II – submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de atuação e de aplicação de 
recursos a cargo do Fundo Municipal de Saúde, em consonância com o Plano Municipal 
de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
 
III – submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações trimestrais de receita e 
despesa do Fundo Municipal de Saúde; 
 
IV – subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de 
serviços de saúde que integram a rede municipal; 
 
V – aprovar o valor das cotas financeiras do Fundo Municipal de Saúde que serão 
distribuídas entre as unidades executoras dos serviços de saúde; 
 
VI – submeter à aprovação do Chefe do Executivo os nomes dos servidores que integrarão 
a Coordenadoria Executiva do Fundo Municipal de Saúde, prevista neste Decreto. 
 

Artigo 10 - Nos termos dos artigos 16 da Lei Municipal nº. 1990/2009, fica criada 
uma Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde, que terá a seguinte constituição: 
 
 I – Coordenação Executiva: Secretário Municipal da Saúde; 
 
II – Gerência Executiva: 
 

a) Gerente Executivo: Secretário da Fazenda ou seu representante, 
b) Orçamento Contabilidade: Representante da Secretaria da Saúde, com 

formação em Contabilidade ou Economia, 
c) Convênios e Contratos: Representante da Secretaria da 

Saúde/Departamento Administrativo, 
d) Controle: Representante da Secretaria da Saúde/Departamento 

Administrativo. 
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§ 1º - Os servidores da Gerência Executiva do Fundo Municipal de Saúde serão 
designados pelo Secretário Municipal da Saúde, na forma do disposto no artigo anterior. 
 
§ 2º - Os serviços prestados pelos integrantes da Coordenadoria Executiva não serão 
remunerados sob forma alguma. 
 
§ 3º - Compete à Coordenadoria Executiva do Fundo Municipal de Saúde: 
 
I – executar os serviços administrativos relativos à gestão do Fundo Municipal de Saúde; 
 
II – executar os serviços de movimentação e controle dos recursos de contas do Fundo 
Municipal de Saúde; 
 
III – encaminhar, observadas as normas legais, a prestação de contas do Fundo 
Municipal de Saúde. 
 
§ 4º - São atribuições do Gerente Executivo Municipal de Saúde: 
 
I – cuidar dos aspectos administrativos da Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde; 
 
II – apresentar ao Conselho Municipal de Saúde, quando forem solicitadas, informações 
correspondentes ao Fundo Municipal de Saúde; 
 
III – zelar pela administração financeira do Fundo Municipal de Saúde, promovendo 
todas as medidas necessárias à otimização dos recursos. 
 

Artigo 11 – O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

São Sebastião,    1     de março de 2010. 
 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra 
 
 
 
SESAU/sajur/nsa 


