
Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

DECRETO N° 3.553, DE 16 DE MARÇO DE 2016.

"Autoriza o Município a firmar termo de adesão a Campanha "Todos juntos contra o
Aedes Aegypti" do Programa de Incentivo aos Municípios, da Secretaria do Estado da Saúde» e
dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 4.241 de 16 de março de 2016.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar o Termo de Adesão a Campanha
"Todos juntos contra o Aedes Aegypti", criado pelo Programa de Incentivo aos Municípios,
através da Resolução SS-9 de 15.02.2016, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

§ 1° - Com a adesão a referida campanha, o Município será contemplado com repasse de
recursos financeiros do Fundo Estadual da Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde,
que serão utilizados somente no pagamento de diárias para os agentes de saúde municipais que
trabalharem, aos sábados na campanha.

§ 2° - O trabalho dos agentes de saúde municipais consiste na realização de vistorias
domiciliares de modo a eliminar criadouros do mosquito, bem como, mobilizar a população para
evitar novas infestações.

§ 3° - Poderão também ser indicados agentes de saúde para efetivação do trabalho de
supervisão da campanha.

§ 4° - Cada agente indicado pelo Departamento Municipal de Saúde, perceberá o valor de
R$ 120,00 (cento e vinte reais) por dia de trabalho, mediante apresentação dos relatórios de visita
domiciliar.

Art. 2° - O pagamento somente acontecerá, quando efetivamente houver o repasse do
Fundo Estadual de Saúde e comprovado pelo Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e
Contabilidade.

Art. 3° Fica aberto na Contadoria Municipal, um crédito adicional especial, na
importância de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), cuja classificação é a
seguinte.

02 - PODER EXECUTIVO
02.08 - Fundo Municipal de Saúde
339039.81.02 - 10.305.0022.2017 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica R$ 43.200,00

Parágrafo Único - Para cobertura do crédito adicional especial aberto no artigo anterior,
o Executivo Municipal utilizará de excesso de arrecadação a ser apurado no exercício de 2016,
através de transferência da Secretaria do Estado da Saúde, correspondente ao Programa de
Incentivo aos Municípios para adesão à campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti".
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
1° de março de 2016.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Buritama, 16 de março de 2016; 98 anos de Fundação e 67 anos de Emancipação
Política. /

OS SANTOS TEIXEIRA
feito Municipal

S MOUTINHO
Diretor do Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Publicado na Divisão de Expediente do Governo do Município de Buritama, na data
supra, por afixação em local de costume.
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