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DECRETO 027/2015 

 
“Dispõe sobre instituição do Comitê Gestor Municipal 
de mobilização Social para ações de prevenção à 
Dengue e Chikungunya no município de Muniz 
Ferreira  e dá outras providências correlatas”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA – ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município. 
Considerando a necessidade de executar políticas públicas de enfrentamente à 
dengue, Chikungunya.   

 

DECRETA: 
 
Art.1º - Fica instituído o Comitê Gestor Municipal de mobilização Social para 
ações de prevenção à Dengue e Chikungunya com a finalidade de propor, 
articular, coordenar e avaliar ações destinadas a reduzir a incidência, minimizar 
os efeitos e auxiliar na pesquisa para a busca da erradicação da dengue, 
Chikungunya . 
 
Art.2º - O Comitê Gestor Municipal de mobilização Social para ações de 
prevenção à Dengue e Chikungunya. 
I - Coordenar e elaborar diagnósticos de âmbito municipal para subsidiar as 
ações dos órgãos envolvidos com atuação nas áreas atingidas pela dengue 
Chikungunya; 
 II - Promover articulações para a identificação de mecanismos que possibilitem 
a obtenção de recursos e demais meios para a execução das ações do Comitê;  
III - promover o intercâmbio e a integração de informações produzidas pelos 
integrantes do Comitê; 
 IV - divulgar informações sobre o andamento  
 Parágrafo único. As decisões do Comitê que das ações do Comitê; 
 
 
  V - aprovar seu regimento interno, envolvam suplementações orçamentárias, 
antecipações de cotas orçamentárias e remanejamento de recursos ficam 
sujeitas à aprovação das Secretarias de Saúde e de Administração. 
 
Art.3º - O Comitê Gestor Municipal de Políticas de Enfrentamento à Dengue, 
Chikungunya e Zika  será coordenado pelo Secretário de Saúde e composto 
por um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades: 
I – coordenação de vigilância epidemiológica 
 II – coordenação de vigilância sanitária e ambiental 
 III - coordenação de atenção básica 
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 V - Secretaria de administração;  
VI- Secretaria de meio ambiente 
 VII – Secretaria de transporte e serviços públicos. 
 § 1º Os órgãos e entidades participantes deverão executar as ações do 
Programa Estadual de Enfrentamento à Dengue e Chikungunya  conforme 
deliberações do Comitê.  
§ 2º Cada representante terá um suplente, seu substituto em eventuais 
ausências ou impedimentos. 
 § 3º Os representantes titulares e suplentes serão indicados pelo órgão ou 
entidade ao qual se vinculam e serão designados por ato do prefeito municipal 
 § 4º Poderão participar como convidados quaisquer órgãos, entidades 
públicas, privadas e representantes da sociedade civil, não integrantes da 
composição do Comitê, com a finalidade de contribuir para a discussão, 
consecução e acompanhamento das ações executadas. 
 
Art.4º - O Comitê terá uma Coordenação-Geral e uma Secretaria Executiva. 
§ 1º A Secretaria Executiva será indicada pelo Coordenador Geral, sendo 
atribuída a servidor público que atue no âmbito da  Vigilância em Saúde.  
§ 2º O Comitê poderá criar grupos de trabalho, permanentes ou com prazo 
determinado, para estudar, propor, detalhar e analisar assuntos específicos 
pertinentes às suas atribuições. 
 
 § 3º As normas de funcionamento do Comitê serão definidas pelo regimento 
interno que será aprovado pela maioria simples de seus membros.  
 
Art.5º - Compete ao Coordenador-Geral: 
I - Planejar, dirigir, controlar e organizar todas as ações necessárias para o 
enfrentamento da Dengue e Chikungunya  no município; 
 II - elaborar a minuta do regimento interno do Comitê;  
III - convocar e presidir as reuniões do Comitê; 
 IV - representar o Comitê;  
V - promover a articulação entre os órgãos e entidades integrantes do Comitê;  
VI - acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações pactuadas no 
âmbito do Comitê;  
VII - requisitar dos órgãos e entidades integrantes do Comitê os meios, 
informações e subsídios necessários ao exercício de suas atribuições, bem 
como solicitar o assessoramento de outras entidades relacionadas com as 
matérias em discussão; 
 VIII - deliberar, ad referendum, os casos de urgência mediante motivação 
expressa; 
 IX - designar o Secretário Executivo;  
X - instalar, após a deliberação do Comitê, em caso de epidemia ou risco de 
epidemia, caracterizando ou não a situação de emergência ou o estado de  
 



- 4 - 

 

 

 

 

Quinta-Feira 

11 de Junho de 2015 

Ano II - N° 1224 

                                     

Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 
 

ATOS OFICIAIS – DECRETO 

 
 
 
calamidade pública, o Sistema de Comando em Operações para a gestão do 
desastre; 
 XI - cumprir e fazer cumprir o regimento interno e as decisões colegiadas;  
 XII - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Comitê.  
 
Art.6º - Compete à Secretaria Executiva: 
I - Secretariar as reuniões do Comitê, responsabilizando-se pela elaboração de 
suas convocações, atas e pautas mantendo o registro; 
 II - Prestar apoio à Coordenação Geral para consecução das finalidades do 
Comitê; 
 III - Elaborar relatórios periódicos sobre o andamento das ações do Comitê;  
  
IV - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Coordenação 
Geral.  
Art.7º - A participação como membro do Comitê é considerada de relevante 
serviço público e não enseja remuneração adicional. 
Art.8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.9º - Revogando todas as disposições em Contrario.  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, 11 
de   junho de 2015. 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA 

CNPJ: 13.796.461/0001-64 
A Presidente da CPL do Município de Muniz Ferreira, designada pela Portaria nº. 001/2015 
torna público a realização da seguinte licitação:   
CARTA CONVITE Nº 007/2015. Objeto: Contratação de empresa para locação de estruturas 
de palco, som, iluminação, banheiros químicos, grupo de gerador, toldos e demais serviços 
para os festejos juninos do Município de Muniz Ferreira. JULGAMENTO: por lote. DATA: 
19/06/2015. HORÁRIO: 08h:30min. Retirada de edital e entrega dos Envelopes: Anexo da 
Prefeitura Municipal, Sala das Licitações, Praça ACM Junior, nº 168, Centro, Muniz Ferreira, 
Bahia e licimuniz@gmail.com, de segunda a sexta-feira nos horários de 08 às 12:00h. 
Informações pelo tel 75 3663-2193. Muniz Ferreira, 11/06/2015. Patrícia Teixeira Oliveira – 
Presidente da CPL. 
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