
INDICAÇÃO N° 53/2017. 
  

A vereadora que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais e legais 
fundamentadas nos artigos 225 e 226 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Jaciara, o Senhor ABDULJABAR 
GALVIN MOHAMMAD, com cópia ao Ilmo. Secretário de Saúde, para que providencie 
com regime de URGÊNCIA, atuação, planejamento e execução das ações de controle 
e combate à DENGUE no município de Jaciara, preconizadas no Programa Nacional 
de Controle da Dengue no art. 2º da Portaria 29/2006 SVS – Ministério da Saúde. 
  
JUSTIFICATIVA  
Justifica-se: A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de 
água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é 
importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de 
refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas 
d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. 
  
Estruturar as Equipes de Rotina, formadas por Agentes de Combate às Endemias – 
ACEs, tendo como referência um agente para cada 800 a 1000 imóveis, para que 
realizem entre 20 e 25 visitas domiciliares por dia, com carga horária de 8 horas, 
conforme Lei Federal 12.994/2014, com o fim de identificar e eliminar todos os tipos de 
criadouros, além de informar e orientar a população sobre as medidas preventivas de 
eliminação dos criadouros; 
  
O agente de rotina realiza ações educativas, identifica criadouros e informa os 
moradores sobre as providências preventivas a serem tomadas. Na execução do seu 
trabalho, o agente de rotina utiliza bolsa, prancheta, caneta, pescador de larvas, picola 
e larvicida. 
  
Estruturar as Equipes de Bloqueio, formadas por Agentes de Combate às Endemias – 
ACEs, com capacitação e utilização de bombas 
  
costais motorizadas nos trabalhos de bloqueios químicos dos casos suspeitos. A 
referência indica dois agentes para operar cada bomba costal para cada 3.000 a 4.000 
imóveis. Todo caso suspeito deve ser bloqueado. 
  
O agente de bloqueio ou contingência faz o combate dos focos de dengue 
identificados (num raio de até 150 metros), bem como, a pulverização com bomba 
costal e demais providências de contenção. O agente utiliza os seguintes 
equipamentos individuais de proteção: máscara facial completa, luva nitrílica e avental 
impermeável. 
  
Determinar às Unidades de Saúde, incluindo as particulares, a notificar o Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica do município sobre os casos suspeitos de dengue 
identificados, conforme Portaria n° 1.271, de 6 de junho de 2014. 
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GABINETE DA VEREADORA 

Jaciara, 27 de novembro de 2017. 
 


