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P O D E R  E X E C U T I V OPARTE I

LEIS

LEI n. 6.045, DE 19 DE JULHO DE 2018.

Institui o Programa Sonho de Morar da Agência Municipal de Habitação 
no âmbito do município de Campo Grande - MS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, MARCOS MARCELLO TRAD, 
Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono 
a seguinte Lei.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Campo Grande, o Programa 
Sonho de Morar, visando a redução do déficit habitacional com a promoção do acesso 
à população de baixa renda à moradia digna, por meio de mecanismo de incentivo à 
aquisição de imóvel de interesse social.

Art. 2º Fica o Município de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal 
de Habitação, autorizado a aportar recursos para apoio financeiro na complementação 
do valor relativo à entrada do financiamento, para beneficiários do Programa Minha Casa 
Minha Vida - Faixa 1,5, instituído pela Lei Federal n. 11.977, de 07/07/2009.

Art. 3º O aporte financeiro será efetivado mediante depósito bancário em favor 
dos beneficiários finais do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1,5.

Art. 4º A implantação do Programa Sonho de Morar terá quantidade de 
beneficiários, valor do aporte, estratégias, metas e diretrizes regulamentadas e 
detalhadas por meio de Decreto a ser editado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
podendo haver delegação de competência ao Diretor-Presidente da Agência Municipal 
de Habitação que realizará a devida regulamentação através de Portaria, respeitados os 
limites orçamentários.

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os créditos adicionais 
necessários ao cumprimento desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JULHO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.046, DE 19 DE JULHO DE 2018.

Autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar à Agência Municipal de 
Habitação - EMHA, imóveis localizados no parcelamento Jardim Nashville, 
Bairro Alves Pereira, neste município.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, MARCOS MARCELLO TRAD, 
Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar à Agência Municipal 
de Habitação - EMHA, Lotes de terreno localizadosneste Município, a seguir descritos: 

Área Localização Matrícula
Lote A
com 6.712,0853 m²

Parcelamento Jardim Nashville  
Bairro Alves Pereira.

259.849
da 1ªC.R.I.

Lote B
com 6.243,3773 m²

Parcelamento Jardim Nashville  
Bairro Alves Pereira.

259.850
da 1ªC.R.I.

Lote C
com 7.694,8309 m²

Parcelamento Jardim Nashville  
Bairro Alves Pereira.

259.851
da 1ªC.R.I.

Área Institucional com 
28.660,0940 m²

Loteamento Jardim Nashville  
Bairro Alves Pereira.

183.405 
da 1ª C. R. I.

Área Institucional com 
113.209 m2

Região Anhanduizinho
Bairro Piratininga

Art. 2° As áreas descritas no artigo anterior destinar-se-ão à Agência Municipal de 
Habitação - EMHA, para desenvolvimento de projeto habitacional de interesse social, qual 
seja, construção de unidades habitacionais.

Art. 3° O donatário deverá atender ao disposto no art. 2º desta Lei, sob pena de 
reversão das áreas ao patrimônio público municipal.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JULHO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.047, DE 19 DE JULHO DE 2018.

Organiza o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor (SMDC) e dá 
outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu MARCOS MARCELLO TRAD, 
Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono 
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 1° A presente Lei estabelece a organização do Sistema Municipal de 
Defesa do Consumidor (SMDC), nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII e 170, inciso V, 
da Constituição Federal, art. 105 e seguintes da Lei n. 8.078/90, Decreto Federal n. 
2.181/97, art. 13 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul e art. 8º, inciso 1º, 
alínea “a”, número 4º e art. 14, inciso XVI, alíneas “a” a “g” da Lei Municipal 5.793, de 
3 de janeiro de 2017.

Art. 2º São órgãos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor (SMDC):

I - A Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 
CAMPO GRANDE;

II - O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – COMDECON CAMPO 
GRANDE.

Parágrafo único. Integram o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, 
os órgãos federais, estaduais, municipais e as entidades privadas que se dedicam a 
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proteção e defesa do Consumidor, sediadas no município, observado o disposto no inciso 
II do art. 5° da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1995.

Art. 3º Fica instituída a Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor – PROCON MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, doravante denominado 
simplesmente de PROCON CAMPO GRANDE, destinado a promover e implantar as ações 
direcionadas à formulação da política do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – 
SMDC.

Art. 4º A Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – 
PROCON MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ficará subordinado administrativamente ao 
Poder Executivo Municipal por meio do Gabinete do Prefeito (GAPRE).

Art. 5º Constituem objetivos permanentes do PROCON CAMPO GRANDE:

I - Assessorar o Prefeito Municipal na formulação da Política do Sistema Municipal 
de Defesa do Consumidor;

II - planejar, elaborar, prover, coordenar, regular e executar a política pública de 
proteção e defesa do consumidor;

III - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias, sugestões 
apresentadas pelos consumidores, por entidades representativas ou pessoas jurídicas 
de interesse público ou privado;

IV - prestar aos consumidores orientação sobre seus direitos e garantias, bem 
como os seus deveres;

V - desenvolver programas educativos, estudos e pesquisas na área de defesa do 
consumidor, informando, conscientizando e motivando o consumidor, por intermédio dos 
diferentes meios de comunicação;

VI - mediar soluções negociadas entre fornecedores e consumidores;

VII - estimular os fornecedores a aperfeiçoarem os seus serviços de atendimento 
aos clientes, como forma de solucionar as questões oriundas das relações de consumo;

VIII - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de 
delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;

IX - representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas 
penais, no âmbito de suas atribuições;

X - ajuizar ou representar, preferencialmente ao Ministério Público, ações 
competentes para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, 
conforme predisposto no art. 81, parágrafo único da Lei n. 8.078, de 11 de setembro 
de 1990;

XI - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem 
administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos 
consumidores;

XII - solicitar, quando for o caso, o concurso de órgão e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na fiscalização de preços, abastecimento, 
quantidade, qualidade, pesos e medidas, bem como segurança dos produtos e serviços;

XIII - fiscalizar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos no mercado 
de consumo e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

XIV - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica 
- científica para a consecução de seus objetivos;

XV - celebrar termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6º do art. 5º da 
Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985;

XVI - promover a defesa coletiva do consumidor em juízo, nos termos do art. 82, 
da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990;

XVII elaborar e divulgar o cadastro municipal de reclamações fundamentadas 
contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art. 44 da Lei n. 8.078, de 
11 de setembro de 1990;

XVIII - gerir os recursos provenientes do Fundo Municipal de Direitos do 

Consumidor - FUMDECON, velando pela correta aplicação dos valores às finalidades para 
as quais foi criado o Fundo;

XIX - funcionar, no processo administrativo, como 2ª instância de julgamento 
das decisões proferidas em 1ª instancia pela Diretoria Geral das Relações de Consumo;

XX - elaborar a proposta orçamentária do FUMDECON para integração ao 
orçamento geral do Município; 

XXI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades;

XXII - atuar em conjunto com os órgãos municipais da administração, com o 
objetivo de promover a defesa e proteção do consumidor nos casos de violações de seus 
direitos, em todas as esferas, individual ou coletivamente.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 6º O PROCON CAMPO GRANDE tem a seguinte estrutura organizacional, 
prevista no Anexo Único da presente Lei:

I - Direção Superior;

a) Gabinete do Prefeito - GAPRE;

b) Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor;

II - Organizacional de Assessoramento e Gerência:

a) Assessoria Executiva;

b) Assessoria Educacional de Projetos e Pesquisas;

c) Assessoria de Imprensa;

d) Assessoria Jurídica;

e) Gerência Administrativa e Financeira;

f) Gerência de Tecnologia e Informação.

III - Unidade Organizacional de Diretoria 

a) Diretoria Geral das Relações de Consumo.

IV- Unidades Organizacionais de Coordenadoria e Atividades Operacionais

a) Coordenadoria de Assuntos Jurídicos e Judiciais;

b) Coordenadoria de Cartório e Protocolo; 

c) Coordenadoria de Atendimento ao Consumidor;

I - Triagem;

II - Atendimento;

III - CIP;

IV - Conciliação.

d) Coordenadoria de Fiscalização e Denúncias

I - Divisão de Fiscalização;

II - Divisão de Denúncias.

Art. 7º As atribuições da estrutura organizacional serão regulamentadas pelo 
Regimento Interno.

Art. 8º Caberá ao Poder Executivo Municipal autorizar e aprovar o Regimento 
Interno do PROCON CAMPO GRANDE que fixará o desdobramento dos órgãos previstos, 
bem como as competências e atribuições de seus dirigentes.

Art. 9º As atribuições dos setores e competências dos dirigentes de que trata essa 
Lei serão exercidas na conformidade da legislação pertinente, podendo ser modificadas 
mediante ato administrativo do Poder Executivo Municipal.

Art. 10. O Poder Executivo Municipal colocará à disposição do PROCON CAMPO 
GRANDE, os recursos humanos necessários ao funcionamento do órgão.

Art. 11. O Poder Executivo Municipal dará todos os suportes necessários, no que 
diz respeito a bens materiais e recursos financeiros para o perfeito funcionamento do 
órgão. 

Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias do Município. 

Art. 13. Para implantação do PROCON CAMPO GRANDE, ficam criados 1 (um) 
cargo, símbolo DCA-1, 2 (dois) cargos, símbolo DCA-2, 6 (seis) cargos, símbolo DCA-
3, 4 (quatro) cargos, símbolo DCA-4 e 10 (dez) cargos, símbolo DCA-5, vinculados às 
unidades organizacionais referidas no artigo 6º desta Lei.

CAPÍTULO III 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 14. Fica instituído o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor 
(COMDECON CAMPO GRANDE), com as seguintes atribuições: 

I - atuar na formulação de estratégias e no controle da política municipal de 
proteção e defesa dos direitos do consumidor;

II - zelar pela aplicação dos recursos FUMDECON na consecução dos seus 
objetivos, deliberando e fiscalizando a aplicação dos recursos; 

III - opinar sobre diretrizes a serem observadas na elaboração dos projetos do 
plano de proteção e defesa dos direitos do consumidor e da peça orçamentária que será 
integrada ao orçamento geral do Município;

IV - revisar e atualizar as normas referidas no §1º do art. 55 da Lei Federal 
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n. 8.078, de 1990, e alterações posteriores, por meio da Comissão Permanente de 
Normatização;

V - fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos oficiais, material informativo 
sobre a proteção e defesa do consumidor;

VI - promover atividades e eventos, por meio de órgãos da Administração Pública 
e de entidades civis interessadas, que contribuam para a orientação do consumidor;

VII - elaborar seu regimento, que será submetido a aprovação do Prefeito 
Municipal; e

VIII - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Art. 15. O COMDECON CAMPO GRANDE, órgão central de orientação do SMDC, 
integrado por 7 (sete) membros, tem a seguinte composição:

I - Membro Nato - Subsecretário do PROCON MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, que 
exercerá a Presidência do Colegiado e designará, dentre seus integrantes, o Tesoureiro;

II - Membros Designados - 1 (um) representante de cada órgão ou entidade a 
seguir:

a) Ministério Público;

b) Defensoria Pública;

c) Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul - OAB/MS;

d) Entidade civil de defesa do consumidor;

e) Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) por meio da Coordenadoria de 
Vigilância Sanitária;

f) Representante dos fornecedores.

§ 1º As atividades de suporte à Presidência serão desenvolvidas por 1 (um) 
secretário executivo, designados pelo Presidente dentre os funcionários do PROCON 
CAMPO GRANDE.

§ 2º As funções de membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor 
são voluntárias, ressalvado o previsto no art. 116 e parágrafos da Lei Complementar n. 
190, de 22 de dezembro de 2011 e, serão consideradas de relevância publica.

Art. 16. Os Conselheiros designados serão nomeados, com os respectivos 
suplentes, pelo Prefeito Municipal, para mandatos de 4 (quatro) anos, permitida uma 
recondução, mediante indicações formalizadas ao Subsecretário Municipal do PROCON 
CAMPO GRANDE pelos órgãos e segmentos respectivos, ocorrendo a extinção de mandato 
nas seguintes hipóteses:

I - morte;

II - renúncia;

III - ausência a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas, sem justificação aceita 
pelo Colegiado;

IV - exercício de mandato eletivo; 

V - condenação judicial comprometedora da honorabilidade da função.

Parágrafo único. Verificando-se extinção de mandato, o órgão ou entidade 
interessado indicará outro representante para cumprir o restante do período. 

Art. 17. O Regimento Interno do COMDECON, aprovado pelo Colegiado, disporá 
sobre sua organização e forma de funcionamento, com observância dos seguintes 
princípios:

I - quorum de 5 (cinco) membros para reunião e deliberação por maioria simples;

II - reuniões ordinárias conforme calendário estabelecido pelo Presidente e 
extraordinárias mediante convocação do Presidente ou da maioria dos integrantes; 

III - decisões sob a forma de Resolução. 

CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (FUMDECON)

Art.18. Fica instituído o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor (FUMDECON), 
conforme art. 57, da Lei Federal n. 8.078, de 11/09/90, regulamentado pelo Decreto 
Federal n. 2.181, de 21/03/97, vinculado ao PROCON CAMPO GRANDE, instrumento de 
natureza contábil, gerido por um Conselho Municipal, com a finalidade de dar suporte 
financeiro à execução e promoção da Política Municipal de Defesa do Consumidor, 
abrangendo:

I - a defesa dos direitos básicos do consumidor;

II - a promoção de eventos educativos e edição de material informativo;

III - a modernização administrativa do PROCON CAMPO GRANDE;

IV - a aquisição de material permanente ou de consumo e a estruturação e 
instrumentalização do PROCON CAMPO GRANDE, objetivando a melhoria dos serviços 
prestados aos consumidores;

V - a reconstituição de bens lesados, desde que tenham sido depositados recursos 
provenientes de condenações judiciais, a que se refere o art. 13, da Lei n. 7.347, de 
24/07/85;

VI - o desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos, bem como a concessão de gratificação de produtividade aos servidores 
do PROCON CAMPO GRANDE na forma a ser estabelecida em Decreto do Prefeito;

VII - o custeio de participação dos servidores em seminários, congressos e 
congêneres que sejam debatidos temas afetos ao aprimoramento do serviço prestado 
pela Subsecretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON CAMPO GRANDE.

Art. 19. O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor - FUMDECON 
será constituído e mantido através das seguintes receitas:

I - dotações orçamentárias do Município;

II - rendimentos provenientes da aplicação de seus próprios recursos, observadas 
as disposições legais pertinentes;

III - doações, auxílios, contribuições e subvenções feitas diretamente ao Fundo 
por pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras;

IV - eventuais transferências orçamentárias provenientes de quaisquer outras 
entidades públicas ou privadas;

V - condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13 da Lei Federal n. 7.347, 
de 24 de julho de 1985;

VI - todo e qualquer valor proveniente da aplicação da multa prevista no art. 56, 
inciso I, c/c o art. 57 e seu parágrafo único, ambos da Lei n. 8.078/90, Código de Defesa 
do Consumidor, aplicada no âmbito do Município de Campo Grande/MS, ou que se insira 
na macrorregião, caso exista;

VII - outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo.

§ 1º Os recursos financeiros do FUMDECON serão depositados obrigatoriamente 
em conta específica a ser aberta e mantida em estabelecimento bancário oficial, à 
disposição do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor (COMDECON), obedecidas 
as normas estabelecidas em legislação aplicável à espécie.

§ 2º Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do FUMDECON 
em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda do poder aquisitivo 
da moeda.

§ 3º O saldo credor do FUMDECON, apurado em balanço no término de cada 
exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a seu crédito.

§ 4º As pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao pagamento das receitas indicadas 
nos incisos I a III do artigo 19, desta Lei deverão comunicar ao, no prazo de 10 (dez) 
dias, a realização dos depósitos a crédito do Fundo.

Art. 20. As multas aplicadas, conforme art. 56, inciso I, c/c o art. 57 e seu 
parágrafo único, ambos da Lei n. 8.078/90, Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
poderão ser reduzidas em benefício do infrator, observadas as seguintes disposições:

I - 30% (trinta por cento) de redução no valor do principal para pagamento até 
10 (dez) dias após a notificação da decisão de 1ª instância;

II - 20% (vinte por cento) de redução no valor do principal para pagamento até 
10 (dez) dias após a notificação da decisão de 2ª instância;

III - 10% (dez por cento) de redução no valor do principal, após o transcurso do 
prazo previsto no inciso anterior e até a sua inscrição na dívida ativa.

CAPÍTULO V
DA MACRORREGIÃO

Art. 21. O Poder Executivo municipal poderá contratar consórcios públicos ou 
convênios de cooperação com outros Municípios, visando a estabelecer mecanismos de 
gestão associada e atuação em conjunto para a implementação de macrorregiões de 
proteção e defesa do consumidor, nos termos da Lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005. 

Art. 22. O protocolo de intenções que anteceder à contratação de consórcios 
públicos de defesa do consumidor definirá o local de sua sede, que poderá ser estabelecida 
em quaisquer dos Municípios consorciados, bem como a sua denominação obrigatória de 
PROCON Regional, com competência para atuar em toda a extensão territorial dos entes 
consorciados.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. No desempenho de suas funções, os órgãos do Sistema Municipal de 
Defesa do Consumidor poderão manter convênios de cooperação técnica, com os demais 
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). 

Art. 24. As despesas necessárias a implantação, correrão por dotação 
orçamentária própria, suplementadas, se necessário.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JULHO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA JSM n. 01, DE 19 DE JULHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE INTERNO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 
– JMS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

MARCOS MARCELLO TRAD, Presidente da Junta do Serviço Militar de Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO que existe determinação da Diretoria de Serviço Militar - DSM, 
a fim de atender demandas latentes, as 27 (vinte e sete) Juntas de Serviço Militar, 
vinculadas ao Posto de Recrutamento e Mobilização de Campo Grande, necessitam 
realizar auditoria em antigas Fichas de Alistamento Militar – FAM, a fim de confrontar se 
os dados lançados nestes documentos antigos encontram-se devidamente registrados 
na base de dados informatizada do Serviço Militar.

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar esforços para cumprir esta tarefa de 
forma mais efetiva e célere.

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Junta de Serviço Militar, no período 
de 16 a 27 de julho de 2018, em regime de expediente interno no horário das 13 horas 


