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Lei N.O 1208/07, de 21 de novembro de 2007. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ 
MUNICIPAL PARA MOBILIZAÇÃO DE AÇÕES 
NO CONTROLE DA DENGUE", 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
. Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 

SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 


Artigo 1° - Fica criado o Comitê para Mobilização de Ações no Controle da 
Dengue no Município de Guzolândia, que tem por finalidade: 

1- Formar uma grande rede de mobilização contra dengue visando à 
participação de todos os segmentos sociais; 

II- Oferecer um espaço intersetorial para conhecer alternativas de ações 
integradas para controle de dengue; 

III- Envolver os seguimentos da sociedade que estão organizados e que 
tenham alguma interface com o controle de dengue, em nível regional ou local; 

IV - Ampliar as discussões e ações para controle de dengue ou outras 
doenças que envolvam saúde e Meio Ambiente; 

V- Estimular planejamento integrado das ações de controle de dengue; 
VI- Planejar e acompanhar ações para o dia D Mobilização Social contra 

Dengue. 

Artigo r. - O Comitê para Mobilização de Ações no Controle da Dengue 

deve ter caráter técnico, ético, educativo e de assessoria. 


Artigo 3°, - O Comitê para Mobilização de Ações no Controle da Dengue será 

composto por 11 (onze) membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes dos 

seguimentos órgãos e entidades abaixo especificados: 


a) Executivo Municipal; 
b) Legislativo Municipal; 
c) Autarquias, Fundações Publicas ou Empresas de Economia Mista; 
d) Policias Militar e Civil 
e) Instituições de Ensino 
f) Educação Municipal 
g) Departamento de Saúde 
h) Departamento de Assistência Social e. 
i) Entidades Religiosas 
j) Vigilância Sanitária 
k) Equipe de Controle de Vetores J 
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Artigo 4°. - A renovação e/ou substituição dos membros do Comitê ficará a 
critério das instituições representadas e ocorrerá por indicação das respectivas diretorias. 

Artigo 5. - O Comitê terá corno Metodologia de Trabalho e focará responsável 
por: 

a) Promover a realização de atividades educativas, de comunicação em 
saúde e mobilização social visando integração de ações de prevenção e controle de Dengue e 
outros agravos para melhoria de qualidade de vida da população; 

b) Realizar o planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de 
mobilização social, em nível local; 

c) Disponibilizar um espaço para a realização das reuniões do Comitê; 
d) Encaminhar expediente para oficialização do Comitê Municipal de 

Mobilização contra Dengue para o Legislativo; 
e) Divulgar as realizações do Comitê na mídia local. 
Artigo 6(). O Comitê reunir-se-á a cada 60 dias ordinariamente, ou 

extraordinariamente quando necessário. 
§ 1° Os membros que faltarem a 03 (três) reuniões no período de um ano sem 

justificativa, serão excluídos do Comitê, devendo assumir o suplente. 
§ 3° A função do membro do Comitê para Mobilização de Ações no Controle 

da Dengue não será remunerada, sendo porem, considerada corno de relevante serviço 
público. 

Artigo 7°. O Comitê ~~ercício de suas atribuições, receberá do 
Departamento Municipal de Saúde os nyééssá4ios suportes administrativos, operacionais e 
financeiros. 

~Cl'.tdi~ '~isias da Silva 
sse,ss r Jurídico 

/1 I Registrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de daí. olãbdia, por afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 

~gina Antunes121,Jart 
Resp. Exp/ da Secretaria 
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