
DECRETO Nº 4.418, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016. 

 

 

Cria o Comitê Municipal de combate à Dengue, Zika e 

Chikungunya e dá providências correlatas. 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR, Prefeito do Município de 

Louveira, Estado de São Paulo, no uso das tribuições legais, 

conferidas pelo artigo 98, incisos XIII e XIV, da Lei Orgânica do 

Município de Louveira e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal 

n o 12.608, de 10 de abril de 2012; e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de implementar, no âmbito do 

Município de Louveira, as ações de combate aos vírus da Dengue, 

Zika e Chikungunya, com trabalhos efetivos para buscar a 

eliminação e seus principais vetores de transmissão; 

 

CONSIDERANDO que os períodos chuvosos e quentes, se 

mostram mais propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti , 

principal vetor transmissor dos vírus da Dengue, Zika e 

Chikungunya; 

 

CONSIDERANDO que as doenças provocadas pelos vírus da 

Dengue, Zika e Chikungunya, são um dos maiores problemas de 

Saúde Pública no Brasil e no mundo; e, 

 

CONSIODERANDO, ainda, que o Município de Louveira não 

pode deixar de participar desse movimento mundial de combate aos 

vírus, da proliferação dos mosquitos e dos demais vetores de 

transmissão. 

 

Decreta: 

 

Art. 1º. Fica criado o Comitê Municipal de Combate aos vírus da 

Dengue, Zika e Chikungunya, e aos vetores de sua transmissão. 

 

Art. 2º. Compete ao Comitê; 

I. Estudar, criar, propor, implementar, acompanhar e avaliar mecanismos que possibilitem a 

plena execução de ações de combate à Dengue, Zika e Chikungunya, e aos vetores de sua 

transmissão; 

 

II. Integrar as ações de promoção, prevenção e controle da Dengue, Zika e Chikungunya, e aos 

vetores de sua transmissão, a serem desenvolvidas por órgãos da Administração Pública; 

 

Parágrafo Único. O Comitê também terá como principal atividade 

o acompanhamento e a proposição de ações de mobilização social para prevenção e o controle da 
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Dengue, Zika e Chikungunya, e aos vetores de sua transmissão,  no âmbito do Município de 

Louveira. 

 

Art. 3º. O Comitê será composto por representantes das seguintes 

Secretarias: 

 

 

I. Secretaria de Saúde; 

II. Secretaria de Serviços Públicos; 

III. Secretaria de Água e Esgoto; 

IV. Secretaria de Educação; 

V. Secretaria de Segurança; 

VI. Secretaria de Administração; 

VII. Secretaria de Negócios Jurídicos. 

VIII. Secretaria de Assistência Social; 

0IX. Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

X. Secretaria de Gestão de Projetos e Programas; 

XI. Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; 

XII. Secretaria de Governo; 

XIII. Secretaria de Cultura & Eventos 

XIV. Secretaria de Gestão Ambiental; 

XV. Secretaria de Finanças; 

XVI. Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

 

§ 1º. O Comitê elegerá, dentre os seus membros titulares, um 

coordenador, preferencialmente da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

§ 2º. A participação no Comitê é considerada como “serviço 

relevante” prestado ao Município, não ensejando qualquer remuneração. 

 

§ 3º. As Secretarias Municipais deverão indicar um titular e um 

suplente, dos seus departamentos ou divisões para atuarem como membros do Comitê. 

 

§ 4º. As Secretarias Municipais deverão garantir a presença do 

titular nas reuniões, na impossibilidade do suplente, nesse caso o suplente deverá comunicar ao 

titular o resultado da reunião em que participou. 

 

§ 5º. Os membros titular ou suplente poderão ser substituídos a 

qualquer momento. 

 

Art. 4º. O Comitê reunir-se-á ordinariamente bimestralmente, ou 

extraordinariamente se convocado pelo Coordenador. 

 

Parágrafo Único. Poderão ser convidados a participar dos 

trabalhos do Comitê, representantes de outros órgãos ou entidades relacionadas com a 

Administração Pública e, se necessário, pessoas de notório saber sobre a finalidade do Comitê. 
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Art. 5º. As Secretarias deverão engendrar todos os esforços 

necessários à implementação das ações definidas pelo Comitê. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Louveira, 17 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR  

Prefeito Municipal de Louveira 

 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 17 de 

fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER 

Secretário de Administração 

 


