
 
 

 

 
Praça Prefeito Francisco José de Brito, 
82 – Centro 
CEP: 37.190-000 – Três Pontas (MG) 

Página 1 
Telefone (35)3266-2133 

Email: gabinete@trespontas.mg.gov.br 
 

 LEI Nº 3.963, DE 02 DE AGOSTO DE 2016. 
 

Institui o Comitê Técnico para Controle da Dengue, 
Zika e Chikungunya no âmbito do Município de 
Três Pontas, e dá outras providências. 

 
 O Povo de Três Pontas - MG, por seus representantes na Câmara Municipal 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º Fica instituído o Comitê Técnico para Controle da Dengue, Zika e 
Chikungunya no âmbito do Município de Três Pontas, órgão colegiado, deliberativo e 
consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, incumbido de acompanhar, 
monitorar e avaliar as políticas públicas direcionadas ao combate e controle do 
mosquito Aedes Aegypti. 
 
 Art. 2º Compete ao Comitê Técnico para Controle da Dengue, Zika e Chikungunya 
do Município de Três Pontas: 
 I – atuar na formulação de diretrizes, no planejamento e organização de serviços, 
acompanhamento e avaliações de ações de combate e prevenção da epidemia de 
Dengue, Zika e Chikungunya; 
 II – propor estudos que subsidiem a implantação e execução dos programas, 
projetos educativos, preventivos e assistenciais, bem como ações de caráter 
emergencial;  
 III – estabelecer as diretrizes a serem observadas para a elaboração de Planos de 
Contingência ao Aedes Aegypti no Município de Três Pontas; 
 IV – acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos planos por meio de indicadores 
referentes ao Programa de Controle da Dengue no Município de Três Pontas; 
 V – Subsidiar a Superintendência Regional de Saúde – SRS com informações e 
indicadores para que as ações sejam monitoradas, avaliadas e implementadas de acordo 
com as fases do Plano de Contingência; 
 VI – Participar das reuniões intersetoriais que ocorrerão mediante iniciativa de 
seu Presidente ou por convite da Superintendência Regional de Saúde - SRS, com a 
finalidade de promover a articulação de outras secretarias municipais e parceiros para o 
controle da dengue. 
 VII – planejar e realizar à semelhança da Campanha Nacional do “Dia Nacional de 
Mobilização contra a Dengue”, campanhas emergenciais frente a quaisquer alertas de 
surtos e/ou epidemia, com a adoção de mecanismos de divulgação (mídias, folders, 
panfletos, cartilhas) na prevenção e controle do vetor; 
 VIII – incentivar e apoiar eventos, seminários, cursos, mesas redondas, oficinas, 
pesquisas e outras ações educativas que visem a capacitar, aprimorar e qualificar os 
profissionais que trabalham no controle e prevenção de doenças causadas pelo vetor 
Aedes Aegypti, bem como apoiar outras ações educativas de conscientização dirigidas à 
comunidade em geral; 
 IX – acompanhar e assessorar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 
Agente de Endemias, visando promover as mudanças de hábitos da comunidade que 
contribuam para manter o ambiente doméstico livre do Aedes Aegypti; 
 X – implementar ações educativas contra o veto Aedes Aegypti na rede de ensino 
infantil, fundamental, médio e universitário; 
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 XI – acompanhar e assessorar a assistência adequada aos pacientes, em caráter 
especial, às gestantes e mulheres em idade fértil com suspeita de febre Zika e, 
consequentemente, reduzir a letalidade das formas graves da doença; 
 
 Art. 3º O Comitê Técnico para Controle da Dengue, Zika e Chikungunya no âmbito 
do Município de Três Pontas, será composto por 13 (treze) membros titulares e igual 
número de suplentes, com a seguinte composição: 
 I – Presidente do Comitê Técnico para Controle da Dengue, Zika e Chikungunya no 
âmbito do Município de Três Pontas, representado pelo Secretário Municipal de Saúde; 
 II - Coordenador Estratégico representado por agente público responsável pela 
Coordenadoria da Área de Vigilância Sanitária; 
 III – Representantes de interesse do Programa de Controle da Dengue, 
componentes da Vigilância em Saúde nas seguintes áreas: 

a) agente público da Área Técnica de Vigilância Epidemiológica; 
b) agente público da Área Técnica de Vigilância Ambiental – Controle de 

Endemias; 
c) agente público da Área Técnica de Vigilância da Situação de Saúde; 
d) agente público da Área Técnica de Vigilância Sanitária; 

 IV – Representantes de interesse do Programa de Controle da Dengue, 
componentes da Assistência nas seguintes áreas: 

a) agente público da Coordenação da Atenção Primária; 
b) agente público da Coordenação da Atenção Secundária e Terciária – Pronto 

Atendimento e Hospitais; 
c) agente público da Assistência Farmacêutica. 

 V – Representante de interesse do Programa de Controle da Dengue, componente 
da área de Comunicação Social; 
 VI - Representante de interesse do Programa de Controle da Dengue, componente 
da área de Regulação; 
 VII – Representante de interesse do Programa de Controle da Dengue, 
componente da área de Gestão. 
  §1º Os membros do Comitê Técnico para Controle da Dengue, Zika e Chikungunya 
no âmbito do Município de Três Pontas serão oficialmente indicados pelo Secretário 
Municipal de Saúde.    

§2º Realizada a indicação de que trata o §1º deste artigo, caberá ao Presidente do 
Comitê Técnico para Controle da Dengue, Zika e Chikungunya no âmbito do Município de 
Três Pontas, encaminhar as indicações à nomeação pelo Prefeito Municipal, que 
empossará os membros. 

 
 Art. 4º O mandato dos membros do Comitê Técnico para Controle da Dengue, 

Zika e Chikungunya no âmbito do Município de Três Pontas, exceto o Presidente que se 
trata de membro nato, será de 02 (dois) anos, sendo permitida sua recondução. 

 
Art. 5º O Comitê Técnico para Controle da Dengue, Zika e Chikungunya no âmbito 

do Município de Três Pontas terá a seguinte composição: 
I – Plenário; 
II – Mesa Diretora; e 
III – Secretaria Executiva. 
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Art. 6º A Mesa Diretora do Comitê Técnico para Controle da Dengue, Zika e 
Chikungunya no âmbito do Município de Três Pontas será composta pelo Presidente, um 
Vice-Presidente, um Secretário e um Secretário Suplente. 

 
Art. 7º As atribuições e normas de funcionamento do Comitê Técnico para 

Controle da Dengue, Zika e Chikungunya no âmbito do Município de Três Pontas serão 
definidas em Regimento Interno a ser elaborado em até 60 (sessenta) dias após sua 
instalação, devendo ser aprovado pelos Conselheiros em sessão plenária. 

 
Art. 8º Os membros do Comitê Técnico para Controle da Dengue, Zika e 

Chikungunya no âmbito do Município de Três Pontas exercerão seus mandatos 
gratuitamente, sendo esta atividade considerada de relevante interesse público. 

 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Três Pontas - MG, 02 de agosto de 2016. 
 

 
 

PAULO LUÍS RABELLO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

NEANDER OLIVEIRA 
PROCURADOR-GERAL 

 
     
 

HERMÓGENES VANELI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 


