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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE AMBIENTAL – CVSA 
 

 
PARECER 

 
 
REF. Resposta ao e-doc n. 52/2018 que requisita informações do Ministério Público 
Federal contidas no Of. n. 52/2018/MPF/PR/MS/GABPRDC (Inquérito Civil n. 
1.21.000.001856/2017-73). 
 

Preliminarmente, Informamos que referido parecer irá se ater 
exclusivamente às atividades de competência e relacionadas com as atribuições desta 
Coordenadoria ou seja, as informações requisitadas no item “c”, se a municipalidade 
tem orientado proprietários para limpeza de seus imóveis e tomado medidas 
contra aqueles que não o fazem. 

 
O município de Campo Grande-MS realiza rotineiramente as visitas de 

inspeção de imóveis para o controle do Aedes aegypti, transmissor das arboviroses 
dengue, zika e chikungunya, o que culmina com o trabalho de visita domiciliar, 
orientações, notificações, inspeções e reinspeções. 

 
Como as ações em questão, voltadas ao controle do Aedes aegypti são 

integradas, as Áreas Técnicas da Superintendência de Vigilância em Saúde que 
compreendem a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) e a 
Coordenadoria de Vigilância de Saúde Ambiental (CVSA), realizam tais atividades uma 
em complementação e apoio à outra, sendo que a essa última (CVSA) compete a 
execução e adoção de medidas coercitivas fazendo o uso do poder de policia 
administrativa, notificando e autuando proprietários e responsáveis por imóveis e locais 
de interesse da Saúde Pública que descumprem ou vem descumprindo com as 
orientações emanadas dos Agentes de Saúde (Agente de Controle de Endemias/ACE 
e Agentes de Saúde Pública/ASP) quando no desenvolvimento das visitas domiciliares 
ou das inspeções.    
 

Informamos ainda, que a Coordenadoria de Vigilância de Saúde Ambiental 
(CVSA) foi criada oficialmente em 04/12/2017, sendo que uma das suas atribuições é o 
monitoramento e a vigilância das condições higiênico sanitárias dos ambientes 
urbanos, objetivando o saneamento e a higiene ambiental dos locais sob condição de 
risco sanitário para doenças e agravos de interesse da Saúde Pública. 

 
Todas as demandas de averiguação de situações de irregularidades 

sanitárias ou de outras situações voltadas ao controle do vetor A. aegypti são 
encaminhadas à CVSA por meio dos canais de Ouvidoria da PMCG (Fala Campo 
Grande), da Ouvidoria da SESAU (OUVSUS) de outros canais de comunicação ao 
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cidadão, além daquelas advindas de outros setores da sociedade e dos órgãos de 
justiça.  

Da mesma forma que são encaminhadas pelo CCEV quando do 
descumprimento das orientações dos Agentes quando da execução do PNCD (Plano 
Nacional de Controle da Dengue) nas inspeções realizadas por meio de visitas 
domiciliares rotineiras. 
 

 À guiza de esclarecimento quanto às ações empreendidas e respectivos 
fluxos, as ações do PNCD são feitas normalmente pelos Agentes de Saúde e, quando 
há óbices/empecilhos as mesmas são despachadas ao Setor de Denúncias da 
Coordenadoria de Vigilância de Saúde Ambiental (CVSA), que busca uma 
resolutividade antes de autuação ou qualquer outro procedimento litigioso, por meio de 
reinspeções e localização de seus responsáveis legais para a sua cientificação do 
problema de ordem sanitária em seu imóvel para solicitar exigências sanitárias e a 
adoção das providências e medidas cabíveis.  

 
Em havendo materialidade quanto às infrações sanitárias, os expedientes 

são avaliados pelas Autoridades Sanitárias. Assim, após o crivo quanto a eventual 
descumprimento da Lei Complementar n. 148, de 23/12/2009, ocorre a lavratura de 
Auto de Infração, o qual é julgado nos termos da Lei Complementar n. 149, de 
23/12/2009 pela Coordenadoria de Julgamento e Consultas da Superintendência de 
Vigilância em Saúde. 

 
Pois bem, esclarecidos os fluxos acima, passamos a aduzir os dados das 

ações de campo geridos pela CVSA, objeto do presente parecer. 
 
 Em atenção aos questionamentos constantes na letra “c” e conforme os 

registros da CVSA, no ano de 2017 foram realizadas 972 (novecentas e setenta e 
duas) inspeções em imóveis e locais com problemas de ordem higiênico-sanitária, que 
estavam propiciando ambientes insalubres, a instalação de animais da fauna 
sinantrópica e de vetores potenciais transmissores de agravos á saúde.  
 

Assim, trazemos no Quadro 1 as Atividades de Fiscalização Sanitária 
desenvolvidas pelo Serviço de Saneamento e Vigilância Ambiental/CVSA, 
desenvolvidas no ano de 2017, o qual demonstra as ações que foram feitas naquele 
ano, as quais serão repetidas no ano de 2018, por se tratar de procedimento 
operacional da CVSA/SESAU. 
 

Do total de inspeções (972) no ano de 2017, 834 (85,8%) foram resolvidas 
com o atendimento de nossas solicitações pelos responsáveis. Dentre os casos 
resolvidos em 119 (14,2%) imóveis foi necessário expedir Boletim de Visita e 
Orientação - BVO ante a resistência dos responsáveis em nos atender, ofertando prazo 
aos mesmos para o cumprimento das nossas exigências sanitárias.  

 
Entretanto, desses, apenas 18 (15,0%) deixaram de atender as solicitações 

e foram autuados passando a responder a Processo Administrativo Sanitário (PAS) que 
serão julgados pela CJC. No caso de novas denúncias, o mesmo poderá recair sobre 
reincidência das transgressões sanitárias. (Gráfico 1).   
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Quadro 1. Atividades desenvolvidas pela CVSA no atendimento de denúncias e solicitações 
por problemas de ordem higiênico sanitária no município de Campo Grande, MS no ano de 
2017. 

 
Fonte: CVSA/SVS/SESAU, 2017 
 
 

 
Fonte: CVSA/SVS/SESAU/2017. 
  
 

 
 Por fim, demonstramos as Atividades de Fiscalização Sanitária 

desenvolvidas pelo Serviço de Saneamento e Vigilância Ambiental/CVSA, no ano de 
2017, quanto ao atendimento de denúncias por motivos relacionados a problemas de 
saneamento e higiene ambiental. (Quadro 2). 
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Quadro 2. Total de denúncias atendidas no ano de 2017 por motivos relacionados a  
problemas de saneamento e higiene ambiental, no município de Campo Grande, MS. 
 

 
Fonte:CVSA/SVS/SESAU/2017. 
 
 

No mais, reiteramos os votos de estima e distinta consideração, nos 
colocando à disposição para sanar dúvidas e/ou esclarecimentos mais detalhados ao 
caso em questão. 

 
              Esse é o parecer.  
 
              Campo Grande, MS, 08 de abril de 2018. 
 
 

 


