
 
 

 

 

À Secretaria de Saúde - compete: 
 

I. Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à saúde no Município; 

II. Desenvolver atividades e programas relacionados à vigilância sanitária, epidemiológica e nutricional no 

Município, visando à saúde coletiva; 

III. Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; 

IV. Promover a descentralização e o controle de ações, integradas com a sociedade civil organizada e com os 

demais órgãos públicos da administração municipal, estadual ou federal, objetivando maior igualdade e justiça 

social; 

V. Executar o planejamento operacional e a execução da política de saúde do Município, através da implementação 

do Sistema Municipal de Saúde e do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

da população, com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; 

VI. Participar de consórcios administrativos intermunicipais; 

VII. Promover campanhas de esclarecimentos, objetivando a preservação da saúde da população; 

VIII. Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e 

avaliar sua execução; 

IX. Promover campanhas de vacinação e de esclarecimento público; 

X. Prestar orientação técnica a Secretaria de Educação nos programas de assistência ao escolar; 

XI. Colaborar e fornecer a Secretaria de Administração dados, análises e estudos relacionados com o campo 

funcional da unidade; 

XII. Executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito Municipal. 

Secretário: Ginaldo Gomes Silva 

Contato: Telefone: (77) 3691-2000 

Email: saude@malhada.ba.gov.br 

Endereço: Rua Elze Dantas, S/N 

 

Segunda a sexta das 8h à 17h. 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Secretaria Municipal de Saúde 

mailto:saude@malhada.ba.gov.br


 

A Secretaria de Saúde tem a seguinte estrutura: 
 

I - órgãos de cooperação: 
 

a) Conselho Municipal de Saúde - CMS; 

 

II - órgãos de execução: 

 

a) Setor de Vigilância em Saúde; 

b) Setor de Unidades Básicas de Saúde; 

c) Setor de Urgência e Emergência; 

d) Setor do Programa de Saúde da Família; 

e) Setor de Saúde Bucal; 

f) Setor de Planejamento; 

g) Setor de Tratamento Fora de Domicílio; 

h) Setor de Assistência Farmacêutica; 

i) Setor de Assistência a Saúde; 

j) Setor de Atenção Básica; 

k) Setor de Administração em Saúde. 

l) Outros. 

 


