ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º021/2016 DE 01 DE MARÇO DE 2016.
Dispõe instituição da sala de coordenação e
controle e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 30 da Constituição
Federal e Art. 71, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Decreto
Federal n°8.612/2015,
DECRETA:
Art. 1o Fica instituída a Sala de Coordenação e Controle
mosquito Aedes
aegypti, para
o
enfrentamento
da
Vírus Chinkungunya e do Zika Vírus, que funcionará na Unidade de
Socorro Guimarães”, localizada na Avenida 22 de Abril – centro na
Rosalândia/TO.

no combate ao
Dengue,
do
Saúde “Maria do
Cidade de Nova

Art. 2o O objetivo da Sala de Coordenação e Controle é gerenciar e monitorar a
intensificação das ações de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti, para
o enfrentamento da Dengue, do Vírus Chinkungunya e do Zika Vírus.
Art. 3o A Sala Nacional de Coordenação e Controle será composta por
representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos:
I – Secretária Municipal de Saúde, que a coordenará;
II – Associação de Moradores;
III – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
IV – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
V – Secretaria Municipal de Educação;
VI – Secretaria Municipal de Assistência Social;
§ 1o Os órgãos indicarão cada um, um representante titular e um suplente.
§ 2o Os representantes de que trata este artigo serão indicados pelos titulares
dos órgãos referidos nos incisos I a VI do caput e designados em ato do Prefeito.

Art. 4o Para atingir o objetivo de que trata o art. 2o, a Sala de Coordenação e
Controle, no âmbito do Plano Nacional, Estadual e Municipal de Enfrentamento à
Microcefalia, deverá:
I - definir diretrizes para intensificar a mobilização e o combate ao
mosquito Aedes aegypti em todo território do município, além de consolidar e divulgar
informações sobre as ações e os resultados obtidos;
II - coordenar as ações para disponibilização de recursos humanos, insumos,
equipamentos e apoio técnico e logístico, em articulação com órgãos federais,
estaduais e entes privados envolvidos;
III - monitorar os procedimentos adotados para intensificar as ações de
mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti;
IV - propor aos órgãos competentes estudos e medidas para alcançar o objetivo
definido no art. 2o.
Art. 5o A participação na Sala de Coordenação e Controle será considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia-To., ao 01 dia do mês de
março de 2016. 127° da Republica, 28° do Estado e 28° do Município.

Enoque Portílio Cardoso
Prefeito

