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Autoriza a entrada de agentes de endemias em
imóveis fechados ou abandonados, públicos ou
privados, no Município de Porto Alegre, quando
verificada situação de iminente perigo à saúde
pública pela presença do mosquito transmissor
dos vírus causadores da Dengue e da febre
Chikungunya e do vírus Zika.

.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este relator, para parecer, projeto de lei de origem do legisla�vo, PLL 011/21, da
nobre vereadora Cláudia Araújo, que autoriza a entrada de agentes de endemias em imóveis fechados ou
abandonados, públicos ou privados, no Município de Porto Alegre, quando verificada situação de
iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor dos vírus causadores da
Dengue e da febre Chikungunya e do vírus Zika.

2. O projeto cumpriu as etapas anteriores do processo legisla�vo, tendo sido apregado pela
Mesa Diretora em 17/03/2021, recebido Parecer Prévio da Procuradoria em 11/06/2021, e cumprido as
duas sessões de pauta em 25/08/2021. Observação que deve ser feita é que a Procuradoria concluiu pela
incons�tucionalidade material do projeto de lei.  

3. Eis o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

4. O projeto prevê a autorização genérica para os agentes de endemias adentrarem em
imóveis fechados ou abandonados, sejam públicos ou privados, quando verificada a situação de iminente



perigo à saúde pública pela presença de mosquitos transmissores de doenças da Dengue, da febre
Chikungunya e do vírus Zika. Para além da autorização genérica, o projeto ainda prevê a obrigatoriedade
de ingresso, com uso de força, nos imóveis privados que possuam piscinas.

5. A Procuradoria desta Casa apontou, em parecer prévio, que o projeto padece de
incons�tucionalidade material, já decidida em controle de cons�tucionalidade do TJ/RS, uma vez que
limita desproporcionalmente garan�as cons�tucionais, como ao direito à propriedade privada, da
inviolabilidade do domicílio e do devido processo legal, na esteira do que foi decidido pelo Tribunal
gaúcho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA
PELO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. COMBATE À DENGUE. DECISÃO QUE AUTORIZA OS AGENTES
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A INGRESSAREM EM LOTES E
ÁREAS COM EDIFICAÇÕES OU NÃO, ABANDONADAS, COM CONSTRUÇÕES INACABADAS,
CERCADAS E DESABITADAS, BEM COMO EM IMÓVEIS (RESIDENCIAIS OU NÃO) FECHADOS, CUJOS
PROPRIETÁRIOS SE RECUSEM A DAR ACESSO. DESCABIMENTO. OFENSA A DIREITOS
FUNDAMENTAIS E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Ainda que se
verifique a necessidade de ingresso dos agentes da Secretaria Municipal da Saúde nos imóveis para
vistoria, limpeza e eliminação dos criadouros do mosquito transmissor da dengue, tal não jus�fica a
concessão de autorização judicial de alcance tão amplo, a ponto de permi�r que se adentre em
qualquer imóvel, habitado ou não, no âmbito do Município, sem oportunizar a defesa ao
proprietário ou morador, em flagrante afronta a direitos garan�dos cons�tucionalmente (de
propriedade, de inviolabilidade do domicílio e ao devido processo legal). Também, no caso,
restaram violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não está
caracterizada situação tão grave e urgente, que impossibilite que sejam buscadas outras medidas
alterna�vas para viabilizar o trabalho dos agentes de saúde. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de
Instrumento, Nº 70051175875, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Jus�ça do RS, Relator:
Francisco José Moesch, Julgado em: 05-12-2012)

6. Neste ponto, com razão o Tribunal de Jus�ça do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a
Procuradoria desta Casa. A autorização genérica, e mais ainda a obrigação para funcionários públicos
adentrarem imóveis par�culares, sem autorização dos seus proprietários, sem processo legal - no qual o
proprietário poderá se defender de possíveis excessos - para combater doenças, independente da sua
condição epidemiológica, nos parece totalmente desproporcional. Ainda mais naqueles casos em que a
simples existência de uma piscina na área interna seja mo�vo suficiente para se violar direitos
fundamentais. O respeito à propriedade privada e à inviolabilidade do domicílio não podem ser
violados sem que haja uma proporcionalidade entre meio e fins, o que não é o caso do presente
projeto.

7. Ademais, os projetos de leis meramente autoriza�vos são manifestamente
incons�tucionais, de acordo com o precedente legisla�vo nº 1, de  de novembro de 2008, que assim
preceitua:

I – Serão arquivados de plano, dando-se ciência ao autor, os projetos legisla�vos impróprios,
assim compreendidas as proposições de inicia�va do Poder Legisla�vo que veiculem comando
meramente autoriza�vo, expresso por quaisquer termos que re�rem da norma seu caráter
impera�vo, tais como “autoriza”, “faculta”, “permite”, “possibilita” e outros, ressalvadas as
matérias autoriza�vas próprias, de competência da Câmara Municipal e previstas no Regimento e
na Lei Orgânica do Município.

[...]

V – Serão devolvidos ao autor, para fins de ajustes e correções, sob pena de arquivamento, caso
não sejam ajustados ou corrigidos, os projetos legisla�vos próprios que, embora tenham seu
comando ou disposi�vo principal dotado de impera�vidade, também contenham outro comando
ou disposi�vo que veicule mera autorização.

8. Consideramos que o art. 1º necessita de ajustes e correções, pois afronta o estabelecido
no inciso I do precedente legisla�vo acima referido:

Art. 1. Fica autorizada a entrada de agentes de endemias em imóveis fechados ou abandonados,
públicos ou privados, no Município de Porto Alegre, quando verificada situação de iminente perigo
à saúde pública pela presença do mosquito transmissor dos vírus causadores da Dengue e da febre
Chikungunya e do vírus Zika.



9. Por outro lado, o projeto deve ser encaminhado para a nobre vereadora para fins de
ajustes e correções, já que o art. 2º possui comando não autoriza�vo. Com isso, atrai a incidência do
inciso V, autorizando a correção pelo vereador.

III. CONCLUSÃO

10. Diante o exposto, somos pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto e pela aplicação do precedente legisla�vo nº 1º, devendo o projeto ser encaminhado para a
nobre vereadora para ajustes e correções.

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 29/09/2021,
às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0282967 e o código CRC CD674416.

Referência: Processo nº 161.00003/2021-14 SEI nº 0282967

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 200/21 – CCJ con�do no doc 0282967 (SEI nº 161.00003/2021-14 – Proc. nº
0059/21 - PLL nº 011), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  19 de
outubro de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
19/10/2021, às 22:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0291264 e o código CRC B063906E.

Referência: Processo nº 161.00003/2021-14 SEI nº 0291264

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

