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      DECRETO Nº. 3.274 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.  
 
 

"FICA DECLARADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE 
EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA E DISPÕE 
SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE DA 
PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E 
DEMAIS VETORES TRANSMISSORES DE DOENÇA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

 
 
O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, ADEMIR GASPAR 

DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO as diretrizes Nacionais e Estaduais de prevenção, controle e 

combate de epidemias de dengue, chikungunya e zika vírus; 
  
CONSIDERANDO o grave quadro epidemiológico enfrentado pelo município 

nos últimos meses com aumentos consideráveis de infecções dos munícipes pelas doenças acima 
mencionadas; 

 
CONSIDERANDO que cabe ao Pode Público promover ações de intervenções 

sociais, ambientais (controle de vetores), de educação de saúde e promover efetivas políticas de 
saúde assistenciais e controle de doenças no território municipal; 

 
CONSIDERANDO que o combate ao mosquito Aedes Aegypti só poderá ter o 

alcance devido se houver a integração do Pode Público Municipal, munícipes, proprietários de 
comércios, imóveis residenciais, lotes e terrenos baldios; 

 
CONSIDERANDO que somente com a limpeza de locais público e particulares 

poderá exterminar os criadouros do mosquito transmissor de doenças, reduzindo assim o surto 
epidêmico de dengue, chikungunya, zika vírus e demais patologias e também o número de pessoas 
infectadas; 

 
CONSIDERANDO a parceria com as entidades de classe, Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Jaciara e representantes da população;    
 
CONSIDERANDO finalmente a própria conveniência, ordem e saúde pública, 
 
 
DECRETA: 

 
ARTIGO 1º - Fica decretado SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE EMERGÊNCIA 

na saúde pública de Jaciara no período de 30 dias sujeito a prorrogação por igual período, e para 
execução das ações necessárias, fica suspenso o expediente e funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais, públicos e bancários na data de 10/02/2016 durante todo o dia; 
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ARTIGO 2º - Fica determinado a realização de mutirão de limpeza nas ruas e 

Avenidas do município com o recolhimento de todo e qualquer tipo de lixo que esteja posto nas 
calçadas e ou lixeiras, tais como, lixos residenciais e comerciais, entulhos, lixo orgânico, baldes 
plástico, pneus, móveis e etc; 

 
ARTIGO 3º - Fica determinado à Secretaria Municipal de Saúde que autorize a 

entrada de agentes de saúde e servidores municipais designados para esse fim, quando necessário, 
no horário de 8:00 às 18:00 horas, devidamente identificados, acompanhados de autoridade policial, 
nas casas fechadas ou abandonadas; 

 
ARTIGO 4° - Sempre que houver a necessidade de ingresso forçado em 

domicílios particulares, a autoridade sanitária, no exercício da ação de vigilância, requisitará o 
apoio da Polícia Militar, lavrando no local em que for verificada a recusa do morador ou a 
impossibilidade de ingresso por motivos de abandono ou ausência de pessoa que possam abrir a 
porta, um Auto de Infração e Ingresso Forçado, no local da infração ou na sede da repartição 
sanitária, contendo todas as informações necessárias a confecção do termo, porém, devendo conter a 
seguinte dizer: PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA REALIZA-SE O INGRESSO 
FORÇADO; 

ARTIGO 5º - Fica autorizada a captura de imagens por meio de sistema 
eletrônico (drone) em todo o território municipal com o fim de identificar e em seqüência, pelas 
medidas cabíveis, exterminar possíveis criadouros e foco de risco de depósito de larvas e 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti;     

 
 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
         EM, 29 DE JANEIRO DE 2016. 
  
 
 
 

           Ademir Gaspar de Lima 
                                                    Prefeito Municipal 

 
Registrado e Publicado de conformidade com a Legislação vigente, com  

afixação nos lugares de costume, estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 
 

 
 

Ademir Gaspar de Lima 
                                        Prefeito Municipal 

  


