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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

DECRETO Nº 609, DE 26 DE AGOSTO DE 2021. 
 
 
“Reestrutura o Núcleo Técnico de Apoio ao Município de 
Dourados para combate à pandemia do coronavírus.”  
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei 
Orgânica do Município; 
 
 
D E C R E T A:  
 

Art. 1º.  O Núcleo Técnico de Apoio ao Município de Dourados para 
combate à pandemia do coronavírus será colegiado, 
consultivo  e independente, e se manifestará por meio da 
emissão de notas técnicas, aprovadas por maioria e em 
votação simples.  
 

Art. 2°.  O Núcleo Técnico de Apoio ao Município de Dourados terá 
como atribuições:  

 
I. Analisar, propor e avaliar medidas públicas, mecanismos 
e práticas que possam contribuir como assessoramento ao 
Gestor Municipal, autoridades e dirigentes da administração 
direta e indireta do Município de Dourados, para a tomada 
de decisões para a prevenção, combate e enfrentamento da 
pandemia do novo Coronavirus (COVID-19) no Município de 
Dourados 

II. Assessorar o Poder Executivo de Dourados nas análises 
do histórico da situação de contaminação do vírus no 
Município para sugerir ações e subsidiar as tomadas de 
decisões;  

III. Estabelecer os padrões técnicos de equipamentos e 
materiais necessários para procedimentos de aquisições 
durante os períodos da pandemia, sob demanda do gestor 
local;  

IV. Acompanhar as informações divulgadas pelo Ministério 
da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e mídias em geral, 
a fim de sugerir a adoção de medidas para mitigar ameaças 
em decorrência do coronavírus; 
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V. analisar a necessidade de revisão e planejamento das 
medidas propostas em nota técnica; 

VI. Informar a Secretaria Municipal de Saúde e ao Prefeito, 
os posicionamentos técnicos relacionados ao controle da 
pandemia no Município de Dourados.  

 

Art. 3º.  Os membros do Núcleo Técnico se reunirão sempre que 
demandados pela Secretaria de Saúde ou pelo Prefeito, e 
medidante convocação prévia do seu Presidente.  

  § 1º. Ao final de cada reunião será expedido ofício ao Prefeito 
informando as análises do quadro da pandemia no 
município, sugerindo eventuais providências a serem 
tomadas.  

§ 2º. As reuniões realizar-se-ão de modo virtual ou 
extraordinariamente de forma presencial em sala específica 
na Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 3º. As atividades do Núcleo Técnico serão honoríficas, 
desenvolvidas sem atribuição de qualquer remuneração, 
justificadas as faltas nos dias em servidores públicos 
municipais estiverem participando de reuniões. 

 

Art. 4º.  O Núcleo Técnico poderá solicitar informações e 
esclarecimentos a todos os órgãos da administração pública, 
para fins de subsidiar suas análises, considerações e 
conclusões. 

 

Art. 5º.  Ficam nomeados os membros abaixo para comporem o 
Núcleo Técnico de Apoio ao Município de Dourados para 
combate à pandemia do coronavírus:  

I. Frederico de Oliveira Weissinger;  

II. Luiz Alexandre Bela Farage;  

III. Silvia Regina Bosso Souza; 

IV. Carlos Magno Júnior; 

V. Devanildo de Souza Santos; 

VI. Edvan Marcelo Morais Marques. 
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Paragrafo único: Fica designado o senhor Frederico de 
Oliveira Weissinger para atuar como presidente do Núcleo 
Técnico de Apoio ao Município de Dourados para combate à 
pandemia do coronavírus, sendo sua atribuição a 
formulação de pauta, disciplinar as reuniões e formular as 
respectivas Notas Técnicas. 

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

revogada disposições em contrário, em especial os Decretos 
nº 45/2021, nº 80/2021, nº 117, nº 138/21, nº 142/21, e 
suas alterações. 
 
 
Dourados (MS), 26 de agosto de 2021 
 
 
 
 
Alan Aquino Guedes de Mendonça 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
Paulo César Nunes da Silva 
Procurador Geral do Município 
 


