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OF. GP. Nº 240/2022                                               Glorinha, 22 de setembro de 2022. 

 
Ao Exmo. Sr. 
Vereador DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
GLORINHA/RS. 

 

Senhor Presidente: 

 

Ao cumprimentá-lo, estendo nossa saudação aos demais membros dessa 
Casa Legislativa, momento em que temos a satisfação de encaminhar o Projeto de Lei 
n° 042/2022, atendendo ao disposto no Inciso XII do Artigo 55 da Lei Orgânica do 
Município, cuja ementa é a seguinte 

 

“DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE E 

PREVENÇÃO À DENGUE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

Justificamos o presente Projeto de Lei, conforme Processo Administrativo nº 

2618/2022, a Secretaria Municipal de Saúde pretende fortalecer o combate ao 

mosquito da dengue no Município de Glorinha, para evitar que haja a proliferação de 

uma epidemia, como tem acontecido em algumas regiões do Estado, causando, 

inclusive, óbitos. Neste caso, como em tantos outros, prevenir continua sendo o melhor 

remédio. 

O Artigo 1° (primeiro) autoriza o Poder Executivo Municipal a implementar o 

Programa Municipal de Combate à Dengue, no Município de Glorinha, e no Artigo 2° 

(segundo) do Projeto de Lei consta o objetivo da iniciativa, que e a de controlar as 

infestações pelo mosquito Aedes Aegypti, para reduzir a incidência da Dengue e evitar 

a letalidade por febre hemorrágica.  

A Secretaria Municipal de Saúde visa adotar medidas para evitar a proliferação 

do mosquito Aedes Aegypti, o vetor das doenças de dengue, zika, chikungunya e febre 

amarela, que precisa de combate rigoroso, sobretudo, durante o verão. São, pelo 

menos, 04 (quatro) as medidas enunciadas no Artigo 2° (segundo), que serão adotadas 

pela Secretaria de Saúde, através da Vigilância em Saúde. 

A comunidade também precisa dar a sua parcela de colaboração no combate à 

Dengue e o Artigo 3° (terceiro) explicita essa necessidade, quando estabelece 

obrigações aos munícipes e aos responsáveis pelos estabelecimentos públicos e 
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privados em geral, seguidas de algumas exigências especificas que estão sendo 

propostas, conforme os Incisos I a VI (primeiro ao sexto). Tanto os proprietários de 

terrenos, como de estabelecimentos comerciais e industriais precisam contribuir com 

esta árdua missão de extinguir o mosquito da dengue. No entanto, se não houver 

fiscalização e penalização, absolutamente de nada adianta estabelecer normas 

severas por Lei. A fiscalização das normas estabelecidas fica por conta do Poder 

Público Municipal e, desde já, ficam estabelecidas penalizações, para quem descumprir 

a Legislação, como reza no Artigo 4° (quarto). As penalizações vêm especificadas nos 

Artigos 5° e 6° (quinto e sexto), sendo as penas classificadas em leves, médias graves 

ou gravíssimas, dependendo do número de focos encontrados no local, com a 

imposição de multas conforme o valor estabelecido por decreto da URT (Unidade de 

Referência Tributária) do Município de Glorinha ressalta-se que o número de URT 

aumenta conforme a classificação das penalizações. 

Em caso de reincidência, os valores dobram, sendo destinados esses valores 

para o Fundo Municipal de Saúde. 

Como podem observar Vossas Senhorias, trata-se de uma legislação um tanto 

quanto polêmica, porque há muita dificuldade em conscientizar os cidadãos, para que 

pratiquem ações que visem à melhoria e o bem-estar comunitário, ainda mais quando 

são estabelecidas normas e pior do que isso, penalizações para quem não cumprir a 

Legislação. Entretanto, é o mínimo que se pode fazer para evitar que se tenha algum 

dia um desastre maior patrocinado pela falta de cuidados preventivos. Até então, a 

Secretaria de Saúde tem cumprido a sua obrigação através dos Agentes de Combate a 

Endemias, mas que sem ferramentas coercitivas, a realidade esperada fica aquém da 

expectativa. 

Na certeza de que o Poder Legislativo saberá analisar o presente Projeto de 

Lei e mais uma vez emprestar seu apoio à presente proposição, solicitamos a 

apreciação e aprovação do mesmo, pelo que agradecemos.  

Atenciosamente, 

 

 

 

                                       PAULO JOSE SILVEIRA CORREA 
Prefeito Municipal 
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 PROJETO DE LEI Nº 042/2022 
  
 

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO 

PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE E 

PREVENÇÃO À DENGUE, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 
 

            PAULO JOSE SILVEIRA CORREA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado 
do Rio Grande do Sul. 
            Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte, 
 

LEI: 
 

Art. 1° - Autoriza o Poder Executivo Municipal a implementar o Programa 

Municipal de Combate à Dengue, no município de Glorinha. 

   Art. 2° - Fica implementado o Programa Municipal de Combate à Dengue, a 

ser coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de controlar as 

infestações pelo mosquito “Aedes Aegypti”, para reduzir a incidência da dengue e 

evitar a letalidade por febre hemorrágica, mediante as seguintes medidas: 

    I - execução de ações de controle mecânico, químico e biológico para 

combate ao vetor e meios de diagnóstico da dengue; 

   II -  execução de atividades de educação em saúde e mobilização social; 

   III - notificação de casos de dengue ou suspeitos; 

   IV - investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por 

dengue hemorrágica. 

Art. 3° - Ficam os munícipes e os responsáveis pelos estabelecimentos 

públicos e privados em geral, proprietários ou locatários de imóveis, obrigados a 

adotar as medidas necessárias para a manutenção de suas propriedades limpas, 

sem acúmulos de lixo e de materiais inservíveis, de forma a evitar condições que 

propiciem a instalação e a proliferação do vetor da dengue, zika, chikungunya e 

febre amarela, ou seja, do mosquito Aedes Aegypti.  
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 I – os responsáveis por borracharias e estabelecimentos afins ficam 

obrigados a adotar medidas que visem eliminar os criadouros do vetor referido neste 

Artigo; 

   II – os responsáveis por cemitérios competem exercer rigorosa fiscalização 

em suas áreas, orientando as pessoas para que não mantenham sobre os túmulos 

vasos e recipientes que contenham ou retenham água; 

   III – os responsáveis por obras de construção civil e por terrenos devem 

adotar limpeza das áreas sobre sua responsabilidade, providenciando o descarte de 

materiais inservíveis que possam acumular água, de modo que inviabilize os 

eventuais criadouros existentes; 

   IV – os responsáveis por imóveis dotados de piscinas, criatórios de peixes, 

e/ou tanques com água devem manter tratamento adequado da água, de forma a 

não permitir a instalação ou proliferação de mosquitos; 

   V – nas residências, estabelecimentos comerciais, industriais ou de 

prestação de serviços, instalações públicas e privadas, bem como em terrenos nos 

quais existam caixas d’água, ficam os responsáveis obrigados a mantê-las 

permanentemente tampadas, com vedação segura, impeditiva à proliferação de 

mosquitos; 

   VI – nos estabelecimentos que comercializam produtos de consumo 

imediato, contidos em embalagens descartáveis, ficam obrigados a instalar em seus 

próprios estabelecimentos, em local de fácil acesso e visualização e devidamente 

sinalizado, recipientes suficientes para o descarte. 

 Art. 4° - Em caso de descumprimento do disposto no Artigo 3° desta Lei, os 

responsáveis estarão sujeitos, respectivamente: 

   I – à notificação prévia da regularização, no prazo de 15 (quinze) dias; 

   II – não regularizada a situação no prazo referido, a aplicação de multa 

conforme disposto no Artigo 5° e no Artigo 6°; 

   III – persistindo a infração no prazo de 30 (trinta) dias, contados da autuação 

mencionada na alínea anterior, a aplicação da multa será em dobro e haverá a 

interdição administrativa do estabelecimento até que o foco seja eliminado. 

   Art. 5° - As infrações, segundo disposto nesta Lei, classificam-se em: 
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   I – Leve: quando detectada a existência de um a dois focos do vetor; 

   II – Média: de três a quatro focos; 

   III – Grave: de cinco a seis focos; 

   IV – Gravíssima: de sete ou mais. 

 Parágrafo único: considera-se foco do vetor Aedes Aegypti qualquer 

depósito ou recipiente com acúmulo de água parada, com presença de larvas de 

mosquito do gênero Aedes, confirmadas após análise laboratorial. 

 Art. 6° - As infrações previstas no artigo anterior estarão sujeitas à imposição 

das seguintes multas: 

   I – para infrações leves: 01 (uma) URT (unidade de referência tributária); 

   II – para infrações médias: 02 (duas) URTs;  

   III – para infrações graves: 03 (três) URTs; 

 IV – para infrações gravíssimas: 04 (quatro) URTs. 

 Parágrafo único: a URT (unidade de referência tributária) será conforme 

valor estabelecido por decreto, sendo este atualizado anualmente. 

  § 1° - Na reincidência, as multas serão sempre cobradas em dobro.  

  Art. 7° - Para autuação e aplicação das sanções aos infratores das normas 

previstas nesta Lei, bem como para a apresentação da defesa e recurso 

administrativo, serão observados os prazos contidos na Lei Federal nº 6.437/1977. 

  Art. 8° - A competência para aplicação das multas estabelecidas caberá à 

Secretaria Municipal de Saúde, através dos servidores do Setor de Vigilância em 

Saúde. 

  Art. 9° - A arrecadação proveniente das multas referidas nesta Lei será 

destinada integralmente ao Fundo Municipal de Saúde. 

  Art. 10. Revogado-se as disposições em contrário. 
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  Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 22 de setembro de 2022. 
 

 
 
 
 
                                                 PAULO JOSE SILVEIRA CORREA 

                                                   Prefeito Municipal 
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

Pedido de Informação nº 040/2022 

 
 

EVERALDO DIAS RAUPP, Vereador do Progressistas e OSCAR 
WEBER BERLITZ, Vereador do MDB, requerem seja submetido à apreciação 
do Plenário desta Colenda Câmara o presente Pedido de Informação, no 
sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, que 
sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações sobre como 
está o andamento da lei nº 2214/2022(anexa), especificamente se o 
município já celebrou convênio com o estado, nos termos do art. 3 da lei, 
bem como o respectivo plano de trabalho, metas, recursos, serviços, 
contrapartidas e demais aspectos formais exigidos pela supracitada lei, 
para que após análise e aprovação, seja remetido ao Exmo. Sr. Paulo José 
Silveira Corrêa, Prefeito Municipal de Glorinha. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tal informação é indispensável uma vez que, o verão se aproxima e 
os casos de incêndios são mais propícios em razão do clima quente da 
próxima estação. 
 
 

                              Glorinha, 09 de novembro de 2022. 
 
 
 

OSCAR WEBER BERLITZ 
Vereador do MDB 

 
 
 
 

EVERALDO DIAS RAUPP 
Vereador do Progressistas  

 








