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LEIS

LEI n. 6.323, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir, no âmbito do Município 
de Campo Grande - MS, o “Guia de Saúde Pública”.

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 Municipal autorizado a instituir, no âmbito do 
município de Campo Grande-MS, o “Guia de Saúde Pública”, com o objetivo de informar 
aos cidadãos sobre todos os serviços oferecidos pelas unidades de saúde municipais.

Parágrafo único. As informações descritas no caput deverão ser disponibilizadas 
nas páginas institucionais oficiais do município, nas redes sociais e outros meios de 
comunicação, bem como de maneira física, a serem distribuídas nas respectivas unidades 
de saúde, nos terminais de transbordo e em todos os órgãos públicos municipais.

Art. 2º O Guia de Saúde Pública deverá conter a relação das unidades de saúde 
existentes no município, bem como os serviços oferecidos, endereços e telefones, 
horário de funcionamento, especialidades médicas disponíveis, exames laboratoriais e 
de imagem a serem oferecidos.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias ou suplementadas, se necessário.

Art. 4º A confecção, atualização e distribuição do guia impresso poderão ser 
realizadas por meio de parcerias público-privadas, contrato de cooperação, patrocínios e 
assemelhados, com órgãos governamentais ou não governamentais.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.324, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a realização da campanha permanente de não utilização de 
copos e xícaras plásticas descartáveis no âmbito das repartições públicas 
municipais, 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:

Art. 1º Fica instituída a campanha permanente de não utilização de copos e 
xícaras plásticas descartáveis no âmbito das repartições públicas municipais.

 
Art. 2º O objetivo da campanha será conscientizar sobre os malefícios da 

utilização de copos e xícaras de plástico descartáveis, minimizar a utilização destes 

recipientes e, posteriormente, a inutilização definitiva.
 
Art. 3° Todas as repartições públicas municipais poderão participar da campanha 

divulgando os malefícios causados pela utilização de copos e xícaras de plástico 
descartáveis, incentivando a sua substituição por recipientes confeccionados com 
materiais que não causem dano à saúde e ao meio ambiente.

Art. 4º A campanha deverá ser constituída por quatro fases:

I - preparação;

II - motivação;

III - divulgação;

IV - implantação e monitoramento.

Art. 5º Com relação aos incisos do art. 4º desta Lei, compreende-se por:

I - preparação:

a) reunir dados gerais e observações sobre a problemática do consumo de 
copos e xícaras descartáveis, como os impactos ambientais no funcionalismo público e 
no Município, conhecer o ciclo de vida do material, as dificuldades de reciclagem e as 
vantagens do uso de materiais duráveis e biodegradáveis frente ao encaminhamento 
para a reciclagem;

b) caracterizar os resíduos gerados nas secretarias, unidades operacionais e 
departamentos para complementar o levantamento de dados;

c) identificar parcerias dentro do funcionalismo municipal para efetivação da 
campanha;

d) apresentar o projeto para os possíveis parceiros;

e) preparar os funcionários municipais e outros envolvidos;

f) garantir um processo de transição para a supressão total dos copos e xícaras 
descartáveis em todas as secretarias e demais órgãos do funcionalismo público do 
município de Campo Grande, podendo estabelecer prazo para o corte definitivo da oferta 
de copos e xícaras descartáveis aos servidores públicos.

II - motivação e divulgação:

a) trabalhar dimensões emocionais e sensoriais do funcionalismo público 
municipal para a adoção das medidas propostas;

b) recorrer a meios informativos e ações educativas, como cartazes, avisos, 
mensagens de e-mail e demais meios informativos de cada repartição municipal;

c) divulgação de calendário geral da substituição dos recipientes descartáveis;

d) divulgação do resultado de diagnóstico do lixo, com enfoque especial para a 
quantidade de copos descartáveis utilizados;

e) ressaltar o impacto ambiental provocado pelo descarte deste material.

III - implantação: promover a redução paulatina da disponibilidade de copos e 
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xícaras descartáveis.

IV - monitoramento:

a) acompanhar e avaliar continuamente o processo, buscando identificar 
dificuldades operacionais, resistências e incompreensões do funcionalismo público 
envolvido e demais problemas;

b) diagnóstico comparativo do lixo pré e pós-implantação da campanha.

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

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.325, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Institui, no Município de Campo Grande, o “Dia do Oficial da Reserva 
(R/2)” 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:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Campo Grande, o “Dia do Oficial 
da Reserva (R/2)”, a ser comemorado anualmente, no dia 4 de novembro.

Parágrafo único. O dia instituído no caput deste artigo passará a constar no 
Calendário Oficial de Eventos do Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.326, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Altera e acrescenta dispositivos à Lei n. 6.101, de 28 de setembro de 
2018, que Institui a “Semana Cidade Limpa” no Município de Campo 
Grande 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:

Art. 1º Altera a ementa da Lei n. 6.101, de 28 de setembro de 2018, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Institui a “Semana Lixo Zero” no Município de Campo Grande e dá outras 
providências.” (NR)

Art. 2º Altera o art. 1º da Lei n. 6.101, de 2018, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituída a “Semana Lixo Zero” no Município de Campo Grande, a 
ser realizada na segunda quinzena do mês de outubro de cada ano.” (NR)
 
Art. 3º Altera o caput e acrescenta os incisos XII e XIII ao art. 2º da Lei n. 6.101, 

de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º As atividades a serem desenvolvidas na “Semana Lixo Zero”, sob 
a coordenação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, juntamente com 
a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e com a participação de todos os 
órgãos municipais, entre outras, englobarão: 
.................................................................................................

XII - realização de debates entre os diversos segmentos da sociedade congregando 
os municípios e entidades públicas e privadas como associações, cooperativas, 
empresas, escolas, universidades, órgãos públicos, entre outros;

XIII - incentivo à promoção de mutirão de limpeza nos parques, trilhas ecológicas, 
praças, ruas, entre outros pontos da cidade;” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.327, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Altera para “Rua Arcênio Menacho” a denominação da Rua Número 2, no 
Parque Novo Século, nesta capital.

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 alterada a denominação da Rua Número 2, localizada no Parque Novo 
Século, nesta capital, passando a denominar-se “Rua Arcênio Menacho”.

Art. 2º Cabe ao Poder Executivo Municipal providenciar a substituição das placas 
e promover as alterações nos registros e mapas municipais, relativamente à mudança 
de que trata esta Lei. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.328, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Altera o art. 1º da Lei n. 5.808, de 3 de maio de 2017.

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 Altera o art. 1º da Lei n. 5.808, de 3 de maio de 2017, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica alterado para Wilson Matto Grosso o trecho da Rua Manicoré, entre 
as Ruas Magestic e Amaro Coutinho, localizado no Bairro Vila Entroncamento”. (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.329, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Altera para “Rua Hildebrando Luiz de Paula” a denominação da Rua 
Número 3, no Parque Novo Século, nesta capital.

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 alterada a denominação da Rua Número 3, localizada no Parque Novo 
Século, nesta capital, passando a denominar-se “Rua Hildebrando Luiz de Paula”.

Art. 2º Cabe ao Poder Executivo Municipal providenciar a substituição das placas 
e promover as alterações nos registros e mapas municipais, relativamente à mudança 
de que trata esta Lei. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.330, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência ingressar e permanecer 
em ambientes públicos ou privados, de uso coletivo, acompanhada de 
cão-guia ou de cão de assistência.

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 As pessoas com deficiência, usuárias de cão de assistência ou de cão-guia 
têm o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os locais públicos ou 
privados de uso coletivo.

§ 1º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 2º O ingresso e a permanência de cão em fase de socialização ou treinamento 
nos locais previstos no caput deste artigo, somente poderão ocorrer quando em 
companhia de seu treinador, instrutor ou acompanhantes habilitados.

§ 3º É vedada a exigência do uso de focinheira nos animais como condição para 
o ingresso e permanência nos locais descritos no caput deste artigo.

§ 4º Fica proibido o ingresso de cão de assistência ou de cão-guia em 
estabelecimentos de saúde nos setores de isolamento, quimioterapia, transplante, 
assistência a queimados, centro cirúrgico, central de material e esterilização, unidade de 
tratamento intensivo e semi-intensivo, em áreas de preparo de medicamentos, farmácia 
hospitalar, em áreas de manipulação, processamento, preparação e armazenamento de 
alimentos e em casos especiais ou determinados pela Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar dos serviços de saúde, observado o disposto no § 4º desta Lei.

§ 5º Fica permitido o ingresso dos animais nos locais descritos no parágrafo 
anterior, nos hospitais da rede pública e privada, contratados ou conveniados, que 
integrem o Sistema Único de Saúde (SUS), por período predeterminado e sob condições 
prévias, para a visitação de pacientes internados, respeitando-se os critérios definidos 
por cada estabelecimento.

§ 6º O ingresso de cão de assistência ou de cão-guia é proibido nos locais em que 
seja obrigatória a esterilização individual.

§ 7º No transporte público, as pessoas com deficiência, acompanhadas de cão 
de assistência ou de cão-guia ocuparão, preferencialmente, o assento mais amplo, com 
maior espaço livre à sua volta ou próximo de uma passagem, de acordo com o meio de 
transporte.

§ 8º As pessoas com deficiência e a família hospedeira ou de acolhimento poderão 
manter, em sua residência, o cão de assistência ou o cão-guia, não se aplicando, a 
estes, quaisquer restrições previstas em convenção, regimento interno ou regulamentos 
condominiais.

§ 9º É vedada a cobrança de valores, tarifas ou acréscimos vinculados, direta ou 
indiretamente, ao ingresso ou à presença de cão de assistência ou de cão-guia nos locais 
previstos no caput deste artigo.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei considera-se:
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I - cão de assistência ou cão-guia: o animal da espécie canina treinado e 
capacitado por treinador ou por entidade especializada que possa ajudar pessoas com 
deficiência a realizarem tarefas;

II - pessoa com deficiência: aquela mencionada no art. 2º da Lei n. 13.146, de 6 
de julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência;

III - local público: aquele que seja aberto ao público, destinado ao público ou 
utilizado pelo público, cujo acesso seja gratuito ou realizado mediante taxa de ingresso;

IV - local privado de uso coletivo: aquele destinado às atividades de natureza 
comercial, cultural, esportiva, financeira, recreativa, social, religiosa, de lazer, 
educacional, laboral, de saúde ou de serviços, entre outras;

V - treinador: profissional habilitado para treinar o cão;

VI - instrutor: profissional habilitado para treinar a dupla, cão e usuário;

VII - família hospedeira ou família de acolhimento: aquela que abriga o cão, na 
fase de socialização, compreendida entre o desmame e o início do treinamento específico 
do animal, para sua atividade como cão de assistência ou cão-guia;

VIII - acompanhante habilitado do cão de assistência ou cão-guia: membro da 
família hospedeira ou família de acolhimento;

§ 1º Fica vedada a utilização dos animais de que trata esta Lei para fins de defesa 
pessoal, ataque, intimidação ou quaisquer ações de natureza agressiva, bem como para 
a obtenção de vantagens de qualquer natureza.

§ 2º A prática descrita no § 1º deste artigo é considerada como desvio de função, 
sujeitando o responsável à perda da posse do animal e à devolução a um centro de 
treinamento, preferencialmente àquele em que o cão foi treinado.

Art. 3º A identificação do cão de assistência ou do cão-guia e a comprovação de 
treinamento do usuário dar-se-ão por meio da apresentação dos seguintes itens:

I - carteira de identificação e plaqueta de identificação, expedidas pelo centro de 
treinamento de cães de assistência ou de cães-guia, ou pelo instrutor autônomo, que 
devem conter as seguintes informações:

a) no caso da carteira de identificação:

1 - nome do usuário e do cão de assistência ou do cão-guia;

2 - nome do centro de treinamento ou do instrutor autônomo;

3 - número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do centro 

ou da empresa responsável pelo treinamento ou o número da inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF do instrutor autônomo; e

4 - foto do usuário e do cão de assistência ou do cão-guia.

b) no caso da plaqueta de identificação:

1 - nome do usuário e do cão de assistência ou do cão-guia;

2 - nome do centro de treinamento ou do instrutor autônomo; e

3 - número do CNPJ do centro de treinamento ou do CPF do instrutor autônomo;

II - carteira de vacinação atualizada, com comprovação da vacinação múltipla 
e antirrábica, assinada por médico veterinário com registro no órgão regulador da 
profissão; e

III - equipamento do animal, composto por coleira, guia e arreio com alça.

§ 1º A plaqueta de identificação deve ser utilizada no pescoço do cão de 
assistência ou do cão-guia.

§ 2º Os centros de treinamento e instrutores autônomos reavaliarão, sempre que 
julgarem necessário, o trabalho das duplas em atividade, devendo retirar o arreio da 
posse do usuário caso constatem a necessidade de desfazer a dupla, seja por inaptidão 
do usuário, do cão de assistência ou do cão-guia, de ambos ou por mau uso do animal.

§ 3º O cão em fase de socialização e treinamento deverá ser identificado por 
uma plaqueta, presa à coleira, com a inscrição “Cão de Assistência ou Cão-guia em 
treinamento”, aplicando-se as mesmas exigências de identificação do cão de assistência 
ou do cão-guia, dispensado o uso de arreio com alça.

Art. 4º O usuário de cão de assistência ou de cão-guia, treinado por instituição 
estrangeira, deverá portar a carteira de identificação do cão emitida pelo centro de 
treinamento ou instrutor estrangeiro autônomo ou uma cópia autenticada do diploma 
de conclusão do treinamento no idioma em que foi expedido, acompanhada de uma 
tradução simples do documento para o português, além dos documentos referentes 
à saúde do cão de assistência ou do cão-guia, que devem ser emitidos por médico 
veterinário com licença para atuar no território brasileiro, credenciado no órgão regulador 
de sua profissão.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

Secretário-Adjunto

ANEXO ÚNICO AO DECRETO n. 14.043, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.
Estrutura Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretário 
Municipal

Assessoria de 
Projetos

Conselho Municipal 
de Assistência 

Social

Assessoria 
Jurídica

Assessoria 
Técnica

Superintendência 
de Gestão do 

SUAS

Gerência de 
Planejamento e 
Regulação do 

SUAS

Conselho Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente

Gerência de 
Educação 

Permanente

Gerência de 
Vigilância 

Socioassistencial

Gerência de Gestão 
de Controle de 

Parcerias Público e 
Privado

Gerência de Gestão 
e Informações do 

Trabalho do SUAS

Conselho Municipal 
do Idoso

Conselho Municipal 
de Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

Conselhos Tutelares 
de Campo Grande

Comitê de 
Fiscalização das 
Ações do FMIS

Superintendência 
de Proteção Social 

Básica

Gerência da Rede 
de Proteção 

Social Básica

Gerência de Gestão 
de Benefícios 

Socioassistenciais

Gerência de 
Trabalho e Ações 

de Cidadania

Gerência de 
Gestão do 

Cadastro Único

Superintendência 
de Proteção Social 

Especial

Gerência da Rede 
de Proteção Social 
Especial de Média 

Complexidade

Superintendência 
de Gestão 

Administrativa

Gerência de 
Gestão de 
Pessoas

Gerência de 
Serviços de 
Manutenção

Gerência de 
Patrimônio e 
Almoxarifado

Gerência de 
Controle de 
Documentos

Gerência de 
Gestão de 
Transporte

Gerência de 
Alimentação e 

Nutrição

Superintendência 
de Gestão 
Financeira

Gerência 
Financeira

Gerência de 
Execução 

Orçamentária

Gerência de Gestão 
dos Fundos 
Especiais da 
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Gerência da Rede 
de Proteção Social 

Especial de Alta 
Complexidade

Gerência de 
Controle de 
Convênios e 

Parcerias Público e 
Privado

Gerência de 
Suprimentos e 

Compras

DECRETO n. 14.043, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

Altera dispositivo do Decreto n. 13.048, de 17 de janeiro de 2017, que 
dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica da Secretaria 
Municipal de Assistência Social (SAS).

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere os 
incisos VI e VIII, alínea ‘a’, do art. 67 da Lei Orgânica do Município, e tendo em 
vista o disposto no art. 11 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017;

DECRETA: 

Art. 1º Fica alterado o item 1, da alínea “a”, do inciso III, do art. 2º do Decreto n. 
13.048, de 17 de janeiro de 2017, que passa a ter a seguinte redação:

 

“Art. 2º ..................................

............................................... 
 

III - Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais:

a) Superintendência de Gestão do SUAS:

1. Gerência de Planejamento e Regulação do SUAS;” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DECRETOS
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DECRETO n. 14.044, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) e dá outras 
providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos VI 
e VIII, alínea ‘a’, do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto 
no art. 11 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017;

DECRETA:

Art. 1º À Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) 
nos termos do disposto no art. 17 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, compete:

I - o gerenciamento e o licenciamento ambiental, a fiscalização da instalação e 
operação de empreendimentos e atividades, quanto ao impacto ambiental, e a implantação 
e a gestão das unidades de conservação da natureza e de arborização urbana, ficando 
os conselhos gestores das Áreas de Proteção Ambiental – APA’s vinculados à Agência 
Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano; 

II - a implementação, o monitoramento e a avaliação da qualidade ambiental do 
Município, bem como o gerenciamento do Sistema Municipal de Licenciamento e Controle 
Ambiental;

III - a formulação e a proposição de normas sobre o zoneamento, a ocupação e 
o parcelamento do solo, do plano viário, de instalação e expansão do mobiliário urbano 
e atividades correlatas à ocupação do espaço físico e territorial, em conjunto com a 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano;

IV - a execução das ações de controle, licenciamento e fiscalização do uso, 
parcelamento e ocupação do território municipal, visando ordenar o pleno desenvolvimento 
da função social da cidade;

V - o acompanhamento, o controle e a implementação do Plano Diretor do Município 
e, quando couber, a formulação de outros dispositivos legais previstos no Estatuto das 
Cidades e dos instrumentos legais que lhe são complementares, em conjunto com a 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano;

VI - a gestão do sistema cartográfico municipal e a manutenção e operação do 
cadastro técnico- mobiliário do Município, e a implantação, manutenção e operação do 
Cadastro Técnico Multifinalitário;

VII - a manutenção e a atualização da planta cadastral do Município, para efeito 
de disciplinamento da expansão urbana, do licenciamento de obras e edificações públicas 
ou particulares e da tributação dos imóveis urbanos e rurais;

VIII - a coordenação e execução do processo de avaliação dos imóveis rurais e 
urbanos do Município, nos termos da legislação específica;

IX - o controle do patrimônio imobiliário do Município com a fiscalização das áreas 
edificadas e não edificadas em articulação com os demais órgãos Municipais;

X - a fiscalização das posturas municipais, que dentre outras atribuições, está a 
aplicação e fiscalização do Código de Polícia Administrativo, destacando os Títulos II, IV, 
V, VI, VII e o capítulo VII do Título III, todos da Lei n. 2.909, de 28 de julho de 1992;

XI - a fiscalização dos serviços funerários e cemitérios públicos ou particulares 
e de feiras-livres, mercados e comércio informal nos logradouros públicos ou áreas de 
domínio público, nos termos da legislação específica, de conformidade com a área de 
atuação da Secretaria, ficando a administração, conservação, manutenção e a prestação 
dos serviços nos cemitérios públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP);

XII - o exercício do poder de polícia administrativa, por meio de agentes públicos 
competentes, em conformidade com as legislações urbanística, ambiental e de posturas;

XIII – levantamento, qualificação, fiscalização, análise e destinação das áreas 
públicas de interesse da coletividade;

XIV - a fiscalização quanto à mobilidade das pessoas, incluindo nestas, as com 
mobilidade reduzida nos termos da Lei n. 3.670, de 29 de outubro de 1999 e demais 
normas de acessibilidade. 

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Seção I
Da Estrutura Básica

Art. 2º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), 
tem a seguinte estrutura básica:

I – Órgãos de Direção Superior:

a) Secretário;

b) Secretário-Adjunto.

II – Órgãos Colegiados:

a) Comissão de Controle Ambiental;

b) Comissão de Controle Urbanístico.

III - Unidades Organizacionais de Assessoramento:

a) Assessoria Executiva;

b) Assessoria de Imprensa;

c) Assessoria Jurídica;

d) Coordenadoria Jurídica de Julgamento;

e) Coordenadoria de Gestão de Áreas Públicas;

f) Coordenadoria de Projetos e Sistemas de Licenciamento Digital.

IV - Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais:

a) Superintendência de Fiscalização e Gestão Imobiliária:

1. Gerência de Fiscalização do Patrimônio e Averbação;

2. Gerência de Fiscalização de Avaliação Imobiliária e Geoprocessamento;

3. Gerência de Fiscalização e Cartografia;

4. Gerência de Fiscalização e Cadastro Imobiliário.

b) Superintendência de Fiscalização e Gestão Urbanística: 

1. Gerência de Fiscalização e Licenciamento Urbanístico; 

2. Gerência de Fiscalização e Controle Urbanístico; 

3. Gerência de Fiscalização e Controle de Posturas. 

c) Superintendência de Fiscalização e Gestão Ambiental: 

1.Central de Atendimento Jurídico Ambiental;

2. Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental; 

3. Gerência de Fiscalização e Monitoramento Ambiental; 

4. Gerência de Fiscalização e Arborização de Áreas Verdes. 

V – Unidades Organizacionais de Atividades Instrumentais:

a) Gerência de Orçamento e Finanças; 

b) Gerência Administrativa. 

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana de conformidade com 
o art. 12 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, terá estabelecido no seu regimento 
interno: 

I - a respectiva estrutura operacional, identificando as vinculações de subordinação 
das unidades organizacionais administrativas e operacionais e suas denominações; 

II - as competências de cada unidade organizacional integrante da sua estrutura 
básica e operacional;

III - as competências específicas e comuns dos titulares dos cargos de direção, 
gerência, chefia e de assessoramento, quando for o caso, e dos ocupantes de funções 
de confiança; 

IV - a identificação dos titulares e substitutos natos das unidades organizacionais 
e a vinculação funcional a cargo de direção e chefia.

§ 1º Os órgãos colegiados referidos no inciso I do art. 2º terão suas condições de 
funcionamento estabelecidas no respectivo regimento interno. 

§ 2º O regimento interno será elaborado pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana e encaminhado à Agência Municipal de Tecnologia da 
Informação e Inovação para análise e submetido à aprovação do Prefeito Municipal. 

Art. 4º A estrutura básica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão 
Urbana (SEMADUR) é representada no organograma constante do Anexo. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
o Decreto n 13.058, de 17 de janeiro de 2017, Decreto n.13.116, de 28 de março de 
2017, Decreto n.13.576, de 26 de julho de 2018 e Decreto n. 13.956, de 8 de agosto 
de 2019.

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LUIS EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana
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DECRETO n. 14.045, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

Aprova o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Gestão Urbana (SEMADUR).

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI e VIII, do art. 67, 
da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no art. 30, da Lei n. 5.793, de 
3 de janeiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo deste Decreto, o Regimento Interno 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), integrante da 
estrutura básica da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em conformidade com sua 
estrutura básica aprovada pelo Decreto n. 14.044, de 7 de novembro de 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE/MS, 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LUIS EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana

ANEXO I AO DECRETO n. 14.045/2019.

REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E GESTÃO URBANA

TÍTULO I
NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
NATUREZA

Art. 1º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), 
criada pela Lei n. 5.793, de 03 de janeiro de 2017, é órgão da administração direta 
da Prefeitura Municipal de Campo Grande, autônomo, integrante do grupamento 
instrumental e vinculado diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
FINALIDADE

Art. 2º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana tem por 
finalidade a gestão ambiental e urbanística do Município de Campo Grande, incluindo o 
licenciamento e fiscalização, a gestão do Cadastro Tributário Imobiliário e do Sistema 

Cartográfico Municipal, o controle das atividades de posturas urbanas e do Patrimônio 
Público Municipal, a fiscalização quanto à acessibilidade das pessoas, dentre outras.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

Art. 3º À Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), 
diretamente vinculada ao Chefe do Poder Executivo, compete:

I - o gerenciamento e o licenciamento ambiental, a fiscalização da instalação 
e operação de empreendimentos e atividades, quanto ao impacto ambiental, e a 
implantação e a gestão das unidades de conservação da natureza e de arborização 
urbana, ficando os conselhos gestores das Áreas de Proteção Ambiental – APA’s 
vinculados à Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano; 

II - a implementação, o monitoramento e a avaliação da qualidade ambiental 
do Município, bem como o gerenciamento do Sistema Municipal de Licenciamento e 
Controle Ambiental;

III - a formulação e a proposição de normas sobre o zoneamento, a ocupação 
e o parcelamento do solo, do plano viário, de instalação e expansão do mobiliário urbano 
e atividades correlatas à ocupação do espaço físico e territorial, em conjunto com a 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano;

IV - a execução das ações de controle, licenciamento e fiscalização do 
uso, parcelamento e ocupação do território municipal, visando ordenar o pleno 
desenvolvimento da função social da cidade;

V - o acompanhamento, o controle e a implementação do Plano Diretor 
do Município e, quando couber, a formulação de outros dispositivos legais previstos 
no Estatuto das Cidades e dos instrumentos legais que lhe são complementares, em 
conjunto com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano;

VI - a gestão do sistema cartográfico municipal e a manutenção e operação 
do cadastro técnico- mobiliário do Município, e a implantação, manutenção e operação 
do Cadastro Técnico Multifinalitário;

VII - a manutenção e a atualização da planta cadastral do Município, para 
efeito de disciplinamento da expansão urbana, do licenciamento de obras e edificações 
públicas ou particulares e da tributação dos imóveis urbanos e rurais;

VIII - a coordenação e execução do processo de avaliação dos imóveis rurais 
e urbanos do Município, nos termos da legislação específica;

IX - o controle do patrimônio imobiliário do Município com a fiscalização das 
áreas edificadas e não edificadas em articulação com os demais órgãos Municipais;

X - a fiscalização das posturas municipais, que dentre outras atribuições, está 
a aplicação e fiscalização do Código de Polícia Administrativo, destacando os Títulos II, 
IV, V, VI, VII e o capítulo VII do Título III, todos da Lei n. 2.909, de 28 de julho de 1992;

XI - a fiscalização dos serviços funerários e cemitérios públicos ou particulares 
e de feiras-livres, mercados e comércio informal nos logradouros públicos ou áreas de 
domínio público, nos termos da legislação específica, de conformidade com a área de 
atuação da Secretaria, ficando a administração, conservação, manutenção e a prestação 

Secretário-
Adjunto

ANEXO ÚNICO AO DECRETO n. 14.044, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.
Estrutura Básica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana
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dos serviços nos cemitérios públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP);

XII - o exercício do poder de polícia administrativa, por meio de agentes 
públicos competentes, em conformidade com as legislações urbanística, ambiental e de 
posturas;

XIII - levantamento, qualificação, fiscalização, análise e destinação das 
áreas públicas de interesse da coletividade;

XIV - a fiscalização quanto à mobilidade das pessoas, incluindo nestas, as 
com mobilidade reduzida nos termos da Lei n. 3.670, de 29 de outubro de 1999 e demais 
normas de acessibilidade. 

TÍTULO II
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL

Art. 4º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), 
tem a seguinte estrutura básica:

I - Órgãos de Direção Superior:

a) Secretário;

b) Secretário-Adjunto.

II - Órgãos Colegiados:

a) Comissão de Controle Ambiental;

b) Comissão de Controle Urbanístico. 

III - Unidades Organizacionais de Assessoramento:

a) Assessoria Executiva;

b) Assessoria de Imprensa;

c) Assessoria Jurídica;

d) Coordenadoria Jurídica de Julgamento;

e) Coordenadoria de Gestão de Áreas Públicas;

f) Coordenadoria de Projetos e Sistemas de Licenciamento Digital.

IV - Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais:

a) Superintendência de Fiscalização e Gestão Imobiliária:

1. Gerência de Fiscalização do Patrimônio e Averbação;

2. Gerência de Fiscalização de Avaliação Imobiliária e Geoprocessamento;

3. Gerência de Fiscalização e Cartografia;

4. Gerência de Fiscalização e Cadastro Imobiliário.

b) Superintendência de Fiscalização e Gestão Urbanística: 

1. Gerência de Fiscalização e Licenciamento Urbanístico:

1.1 Central de Atendimento Técnico.

2. Gerência de Fiscalização e Controle Urbanístico; 

3. Gerência de Fiscalização e Controle de Posturas. 

c) Superintendência de Fiscalização e Gestão Ambiental: 

1. Central de Atendimento Jurídico Ambiental;

2. Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental; 

3. Gerência de Fiscalização e Monitoramento Ambiental; 

4. Gerência de Fiscalização e Arborização de Áreas Verdes. 

V - Unidades Organizacionais de Atividades Instrumentais:

a) Gerência de Orçamento e Finanças; 

b) Gerência Administrativa. 

Parágrafo único. A estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana é representada pelo organograma constante deste Decreto.

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR

Seção I
Das Competências do Secretário

Art. 5º Ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, diretamente vinculado 
ao Chefe do Poder Executivo, compete:

I - exercer a administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR), praticando todos os atos necessários na área de sua competência, 
notadamente os relacionados com a orientação, coordenação e supervisão das atividades 
a cargo das unidades administrativas integrantes do órgão sob sua gestão;

II - propor ao Prefeito, anualmente, o orçamento da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

III - promover a articulação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR), com os demais órgãos e as entidades da Prefeitura Municipal de Campo 

Grande;

IV - delegar suas próprias atribuições por ato expresso aos seus subordinados, observados 
os limites estabelecidos em lei;

V - representar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

VI - promover a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR) na elaboração de planos, programas e projetos do Governo Municipal, 
especialmente no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento 
Anual do Município;

VII - gerir os recursos humanos, materiais e financeiros disponibilizados para Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), responsabilizando-se, nos 
termos da lei, pelos atos que assinar, ordenar ou praticar;

VIII - propor e firmar acordos, contratos e ou outros instrumentos congêneres;

IX - aprovar o planejamento das atividades da Secretaria;

X - decidir, em grau de recurso, os atos e despachos dos titulares das unidades 
diretamente subordinados;

XI - alertar, formalmente a autoridade administrativa competente, para que instaure 
Tomada de Contas Especial, sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências 
que ensejem tal providência, em conformidade com normas pertinentes;

XII - aprovar as diretrizes administrativas, baixar normas, resoluções, instruções e 
ordens de serviços, visando à organização e execução dos serviços a cargo da Secretaria;

XIII - instaurar sindicâncias e processos administrativos;

XIV - requisitar abertura de processo licitatório, observando a legislação em vigor;

XV - aprovar os relatórios e pareceres técnicos relativos a assuntos de competência 
da Secretaria e anualmente elaborar o Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas de 
Governo e de Gestão;

XVI - providenciar os instrumentos e recursos necessários ao regular o funcionamento 
da Secretaria;

XVII - indicar servidores da Secretaria, quando solicitado por outro órgão, para compor 
órgãos colegiados;

XVIII - autorizar viagens em objetos de serviços nos termos da legislação específica;

XIX - cumprir e fazer cumprir a legislação referente Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

XX - fazer indicações ao Chefe do Poder Executivo para o provimento de cargos em 
comissão no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR);

XXI - indicar servidores efetivos para o exercício de Função de Confiança (FC), na qual 
deverão constar as atribuições a serem desempenhadas pelo servidor;

XXII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.

Seção II
Das Competências do Secretário-Adjunto

Art. 6º Ao Secretário-Adjunto, diretamente vinculado ao Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana, compete:

I - prestar assistência ao Secretário Municipal em suas atribuições e nos assuntos de 
natureza administrativa e técnica;

II - coordenar, em conjunto com o Secretário Municipal, o relacionamento social e político 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), respondendo 
pela articulação institucional do Secretário Municipal;

III - coordenar e controlar o fluxo de informações de interesse do Secretário Municipal;

IV - apoiar o relacionamento institucional com órgãos e entidades que atuam diretamente 
nas atividades inerentes aos sistemas da área de competência da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

V - planejar e acompanhar as ações de auditoria e controle interno;

VI - representar o Secretário Municipal, desde que designado por este, em reuniões, 
eventos e contatos com organismos governamentais, entidades, das atividades nesta 
Secretaria e com o público;

VII - coordenar e dirigir o banco de projetos visando à captação de recursos para 
eventos, infraestrutura, promoção, divulgação e capacitação das atividades inerentes a 
esta Secretaria;

VIII- propor, com a anuência do Secretário Municipal, normas para regulamentar os 
procedimentos internos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR);

IX - orientar e coordenar o processo de elaboração de relatórios que afetem as atividades 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Art. 7º Os Órgãos Colegiados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR) têm suas competências, sua composição e seu funcionamento estabelecidos 
em regimento próprio.

CAPÍTULO III
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ASSESSORAMENTO
 
Seção I
Das Competências da Assessoria Executiva
Art. 8º À Assessoria Executiva, diretamente subordinada ao Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana, compete:
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I - prestar assessoramento técnico ao Secretário Municipal e ao Secretário-Adjunto; 

II - organizar e coordenar as atividades do gabinete da Secretaria; 

III - gerenciar e dar o encaminhamento aos documentos e solicitações externos 
direcionados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) 
quando designado pelo Secretário Municipal; 

IV - representar o Secretário Municipal e o Secretário Adjunto quando solicitado por eles; 

V - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Assessoria;

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Seção II
Das Competências da Assessoria de Imprensa

Art. 9º À Assessoria de Imprensa, diretamente subordinada ao Secretário Municipal de 
Meio Ambiente e Gestão Urbana, compete:

I - controlar e executar as atividades relativas ao processo de comunicação social da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), relacionando-se 
com os órgãos da imprensa falada, escrita e televisiva visando divulgar as ações e 
decisões da Secretaria, atendendo as orientações dos órgãos competentes da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande e orientações expressas do Secretário Municipal;

II - coordenar o desenvolvimento das atividades de comunicação externa e interna da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

III - preparar respostas a solicitações dos órgãos de imprensa referente a assuntos da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), submetendo a 
apreciação do Secretário Municipal;

IV - preparar material de divulgação dos produtos e serviços prestados pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

V - preparar informativos para o público interno da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Gestão Urbana (SEMADUR); 

VI - manter contato com órgãos de imprensa e atender profissionais seguindo as 
orientações do Secretário Municipal;

VII - orientar o Secretário Municipal nos assuntos referentes ao processo de comunicação 
institucional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

VIII - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Assessoria;

XIX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.

Seção III
Das Competências da Assessoria Jurídica

Art. 10. À Assessoria Jurídica, diretamente subordinada ao Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana, compete:

I - prestar assessoramento jurídico ao Secretário Municipal, ao Secretário- Adjunto e às 
demais unidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

II - emitir pareceres de natureza jurídica sobre matérias que lhe sejam submetidas ao 
seu pronunciamento;

III - elaborar estudos de natureza eminentemente jurídica, quando solicitados pelo 
Secretário ou pelo Secretário-Adjunto;

IV - examinar previamente, quando solicitado, os aspectos formais e legais de minutas 
de atos administrativos de efeitos internos ou externos, de competência da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

V - prestar informações e emitir parecer em processos e expedientes que lhe sejam 
submetidos pelo Secretário Municipal ou pelo Secretário-Adjunto;

VI - elaborar e examinar minutas de contratos, convênios e acordos e respectivos aditivos 
em que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) seja 
parte, emitindo parecer sobre as implicações de natureza jurídica e legal e controlando 
sua formalização;

VII - sugerir ao Secretário Municipal ou ao Secretário-Adjunto, quando entender 
necessário, o encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município de processos ou 
expedientes em tramitação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR);

VIII - orientar as unidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR) e acompanhar a elaboração de respostas e informações a notificações, 
diligências ou recursos aos Órgãos de Controle Externo;

IX - propor, elaborar ou opinar sobre atos normativos de competência da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

X - organizar e manter atualizadas coletâneas de leis, decretos e outros documentos de 
natureza jurídica de interesse Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR);

XI - acompanhar a publicação dos atos oficiais e documentos, e tomar providências 
administrativas, quando necessário;

XII - organizar e manter atualizado o arquivo corrente de atos oficiais e documentos 
pertinentes aos assuntos jurídicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão 
Urbana (SEMADUR);

XIII- propor modificações neste Regimento Interno e demais atos normativos;

XIV - elaborar relatórios de suas atividades;

XV - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Assessoria;
XVI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.

Seção IV
Das Competências da Coordenadoria Jurídica de Julgamento

Art. 11. À Coordenadoria Jurídica de Julgamento, diretamente subordinada ao Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, compete:

I - julga, em primeira instância administrativa, os processos cujas matérias são de sua 
exclusiva competência; 

II - propor, elaborar ou opinar sobre atos normativos de competência da Secretaria; 

III - notificar o contribuinte, autor do requerimento ou da impugnação da decisão 
proferida pela Coordenadoria Jurídica de Julgamento, cientificando-o, do prazo recursal, 
quando for o caso; 

IV - assessorar o Secretário e o Secretário-Adjunto, quando solicitado expressamente; 

V - orientar os Órgãos da SEMADUR quanto ao acompanhamento e controle da execução 
e o cumprimento do objeto dos acordos, convênios e contratos firmados em nome da 
Secretaria concorrentemente à Assessoria Jurídica da Secretaria; 

VI - prestar informações e emitir parecer em processos e expedientes que lhe sejam 
submetidos pelo Secretário Municipal ou pelo Secretário-Adjunto;

VII - examinar previamente, quando solicitado, os aspectos formais e legais de 
anteprojetos de lei e de decretos de assuntos pertinentes à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

VIII - sugerir ao Secretário Municipal ou ao Secretário-Adjunto, quando entender 
necessário, o encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município de processos ou 
expedientes em tramitação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR);

IX- prestar e solicitar informações e articular-se com a Procuradoria-Geral do Município, 
cumprindo normas e procedimentos operacionais estabelecidos por esse órgão;

X - propor, elaborar ou opinar sobre atos normativos de competência da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR);

XI - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Coordenadoria;

XII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.

Seção V
Das Competências da Coordenadoria de Gestão de Áreas Públicas

Art. 12. À Coordenadoria de Gestão de Áreas Públicas, diretamente subordinada ao 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, compete:

I - planejar, coordenar e controlar as ações de fiscalização referentes ao uso e ocupação 
das áreas públicas municipais;

II - realizar vistorias, emitindo relatórios e pareceres visando a instrução de processos 
de autorização/permissão/concessão de uso de áreas públicas municipais;

III - notificar e realizar os demais atos do poder de polícia visando debelar a invasão de 
áreas públicas municipais;

IV - fiscalizar o uso e ocupação das áreas públicas do Município, emitindo notificações 
de irregularidades; 

V - fiscalizar áreas com permissão de uso e com termo de autorização de uso;

VI - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

VII - estabelecer normas e procedimentos para a execução das atividades sob sua 
responsabilidade;

VIII - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

IX- coordenar a elaboração de relatórios de suas atividades;

X - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Coordenadoria;

XI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.

Seção VI
Das Competências da Coordenadoria de Projetos e 
Sistemas de Licenciamento Digital

Art.  13. À Coordenadoria de Projetos e Licenciamentos Digitais, diretamente subordinada 
ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, compete:

I - acompanhar e apoiar, as ações da Agência Municipal de Tecnologia da Informação 
e Inovação – AGETEC na criação, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de 
projetos digitais on-line;

II - assessorar o Secretário e o Secretário-Adjunto, quando solicitado expressamente;

III - acompanhar e apoiar a AGETEC no gerenciamento para o funcionamento de 
programas, no âmbito da Secretaria, viabilizando o controle de todas as variáveis do 
projeto.

IV - criar e gerenciar relatórios para suporte às gerências, superintendências e gabinete;

V - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Coordenadoria;

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.
 
CAPÍTULO IV
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Seção I
Das Competências da Superintendência de Fiscalização e Gestão Imobiliária

Art. 14. A Superintendência de Fiscalização e Gestão Imobiliária, diretamente subordinada 
ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, compete:
I - planejar, coordenar e controlar as ações de:
a) manutenção, atualização e disponibilização das informações a respeito dos imóveis 
urbanos e rurais;
b) expedição de certidões de demolição;
c) execução de vistorias fiscais e levantamentos cadastrais dos imóveis para atualização 
do sistema;
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d) avaliação de imóveis rurais e urbanos para fim de lançamento de IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) e ITBI (Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis);
e) elaboração de laudos técnicos de avaliação para fim de indenizações, permutas, 
hipotecas de lotes como garantia de execução de infraestrutura dos loteamentos e outros 
de interesse do Município;
f) estudos e pesquisas do mercado imobiliário;
g) expedição de certidões pertinentes aos assuntos da Superintendência;
h) execução de projetos de mapeamento sistemático, cadastral, temático e especial de 
interesse do Município;
i) execução dos serviços de reambulação, fotointerpretação, desenho cartográfico e 
genérico, de aerolevantamento e outros de interesse do Município;
j) organização e atualização dos dados referentes ao histórico do Município e dos 
Distritos, leis de criação e a descrição de suas divisas;
k) atualização dos mapas municipais, mapas temáticos especiais, plantas urbanas e de 
loteamentos, levantamentos de projetos e outros de interesse do Município;
l) execução e fiscalização da demarcação de áreas urbanas de domínio público e a 
fiscalização das áreas de domínio particular;
m) análise, aprovação e fiscalização da execução de projetos de parcelamento do solo 
urbano;
n) atualização do cadastro de logradouros públicos, promovendo também o emplacamento 
de identificação dos mesmos;
o) determinação da numeração predial;
p) guarda e controle dos títulos de propriedade dos imóveis de domínio público e 
pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, providenciando 
junto aos Cartórios competentes suas escrituras, registros e averbações;
q) manutenção permanente do cadastro de bens imóveis do Município, registrando 
as alterações provenientes de programas de desfavelamento, concessões de uso ou 
comodatos, permutas, desapropriações, novos parcelamentos, desafetações, doações e 
alienações;
r) averbação dos títulos de propriedades oriundos dos Cartórios de Registros de Imóveis, 
mantendo atualizado os dados dos proprietários;
s) implantação do Cadastro-Multifinalitário.

II - acompanhar as ações de interferência no espaço       urbano que gerem alterações 
nos dados dos imóveis, de acordo com o Manual de Cadastro;

III - coordenar as ações para implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário;

IV - propor e acompanhar a execução de convênios e contratos de prestação de serviços 
de assuntos relacionados com a sua área de atuação;

V - cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas pelos órgãos superiores;

VI - estabelecer normas e procedimentos para a execução das ações sob sua 
responsabilidade;

VII - elaborar relatórios de suas atividades;

VIII - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Superintendência;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 15. À Gerência de Fiscalização do Patrimônio e Averbação, diretamente subordinada 
à Superintendência de Fiscalização e Gestão Imobiliária, compete:

I - zelar pela guarda e controle dos títulos de propriedade dos imóveis de domínio público 
e pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, providenciando 
junto aos Cartórios competentes suas escrituras, registros e averbações;

II - manter permanentemente atualizado o inventário e o cadastro de bens imóveis 
do Município, registrando as alterações provenientes de programas de desfavelamento, 
permutas, desapropriações, novos parcelamentos, desafetações, doações e alienações;

III - executar a averbação dos títulos de propriedades          oriundos dos Cartórios de 
Registros de Imóveis, mantendo atualizados os dados dos proprietários;

IV - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

V - estabelecer normas e procedimentos para a execução das atividades sob sua 
responsabilidade;

VI - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

VII - coordenar a elaboração de relatórios de suas atividades;

VIII - atualizar os dados dos imóveis objetos de parcelamentos e implantar novas 
inscrições imobiliárias nos sistemas de informações do cadastro técnico municipal;

IX - instruir e disponibilizar dados relativos aos imóveis para o desempenho das atividades 
da Secretaria;

X - controlar e fiscalizar a demarcação de áreas urbanas de domínio público;

XI - efetuar a abertura de matrícula das áreas de domínio público municipal junto aos 
Cartórios de Registro de Imóveis;

XII - controlar, atualizar e conservar os títulos de propriedade dos imóveis de domínio 
público municipal;

XIII - controlar a frequência e a pontualidade dos servidores da Gerência;

XIV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 16. À Gerência de Fiscalização de Avaliação Imobiliária e Geoprocessamento, 
diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização e Gestão Imobiliária, 
compete:

I - avaliar os imóveis rurais e urbanos visando o planejamento e lançamento de tributos;

II - elaborar laudos técnicos de avaliação para fim de indenizações, permutas, hipotecas 
de lotes, como garantia de execução de infraestrutura dos loteamentos, e outros de 
interesse do Município;

III - elaborar levantamentos, estudos e pesquisas do mercado imobiliário para o 
embasamento das avaliações;

IV - inter-relacionar as informações específicas dos imóveis nos sistemas de informações 
do cadastro técnico municipal;

V - elaborar e manter atualizada a Planta de Valores Genéricos Urbano do Município de 

Campo Grande;

VI - criar setor de cálculo para novos parcelamentos e      loteamentos;

VII - atuar como assistente técnico nos processos do Município;
VIII - atuar como perito técnico quando solicitado;

IX - atualizar as informações pertinentes ao sistema de geoprocessamento;

X - inserir as informações do mercado imobiliário nos sistemas digitais e analógicos;
XI - gerenciar e monitorar as atualizações e alterações das variáveis que compõem o 
sistema de Geoprocessamento da SEMADUR;

XII- elaborar e executar procedimentos de informática e geoprocessamento na SEMADUR 
seguindo as orientações da AGETEC;

XIII - desenvolver atividades técnicas, no âmbito da Secretaria, subsidiando e propondo 
o redimensionamento das ações;

XIV- controlar a frequência e a pontualidade dos servidores da Gerência;

XV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.

Art. 17. À Gerência de Fiscalização e Cartografia, diretamente subordinada à 
Superintendência de Fiscalização e Gestão Imobiliária, compete:

I - coordenar a execução de projetos de mapeamento sistemático, cadastral, temático e 
especial de interesse do Município;

II - coordenar e/ou executar os serviços de reambulação, fotointerpretação, desenho 
cartográfico e genérico, de aerolevantamento e outros de interesse do Município;

III - elaborar plantas e mapas referentes às áreas públicas conforme legislação vigente, 
a serem cadastradas;

IV - manter organizados e atualizados os dados referentes ao histórico do Município e 
dos Distritos, Leis de criação e a descrição de suas divisas;

V - elaborar memoriais descritivos dos limites do perímetro urbano do Município e da 
expansão urbana de acordo com as normas cartográficas vigentes;

VI - manter atualizados os mapas e plantas municipais, temáticos e de loteamentos, 
levantamentos de projetos e outros de interesse do Município;

VII - executar e fiscalizar o levantamento de demarcação de áreas urbanas de domínio 
público e a fiscalização das áreas de domínio particular;

VIII - executar exames de desenhos e cálculos referentes a levantamentos planimétricos 
e altimétricos nos serviços de topografia;

IX - analisar e fiscalizar a execução de projetos de parcelamento do solo urbano, 
atualizando o sistema de informações cadastrais;

X - manter atualizado o cadastro de logradouros públicos, promovendo o emplacamento 
de identificação dos mesmos;

XI - coordenar e controlar a determinação da numeração predial;

XII - analisar os processos de aprovação de projetos de loteamentos, desmembramentos, 
desdobros e remembramento, conforme legislação vigente;

XIII - instruir e analisar os processos de certidão de viabilidade para parcelamentos;

XIV - efetuar o levantamento topográfico para conferência dos loteamentos a serem 
aprovados pela Gerência;

XV - elaborar a planta e o memorial descritivo dos levantamentos topográficos para os 
lotes pertencentes ao domínio público municipal;

XVI - atualizar, organizar, arquivar e reproduzir em meio digital e analógico as plantas do 
sistema cartográfico municipal;

XVII - criar inscrições imobiliárias para os imóveis no mapa cadastral do Município;

XVIII - elaborar e expedir certidões de limites, imóvel foreiro e de perímetro urbano, e 
certidão de numeração e logradouro;

XIX - controlar e reproduzir o material cartográfico;

XX - atualizar as informações de logradouros nos sistemas de informações do cadastro 
técnico municipal, em meio digital e analógico;

XXI - acompanhar a execução e substituição de emplacamento dos logradouros;

XXII - fiscalizar, atualizar e informar a numeração dos imóveis;

XXIII - atender, esclarecer e fornecer dados relativos aos logradouros e numeração de 
imóveis ao contribuinte;

XXIV - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

XXV - estabelecer normas e procedimentos para a execução das atividades sob sua 
responsabilidade;

XXVI - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

XXVII - coordenar a elaboração de relatórios de suas atividades;

XXVIII - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Gerência;

XXIX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.

Art. 18. À Gerência de Fiscalização e Cadastro Imobiliário, 
diretamente subordinada à Superintendência de Fiscalização 
e Gestão Imobiliária, compete:

I - controlar as atividades de cadastro técnico imobiliário, através das informações das 
demais unidades da Secretaria que geram alterações nos dados dos imóveis, de acordo 
com o Manual do Cadastro;
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II - manter atualizadas e disponibilizar as informações a respeito dos imóveis urbanos 
e rurais;

III - expedir certidões, alvarás de demolição e de edificação;

IV - executar vistorias fiscais e levantamentos cadastrais dos imóveis para atualização 
do sistema;

V - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas de órgãos superiores;

VI - estabelecer normas e procedimentos para a execução das atividades sob sua 
responsabilidade;

VII - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;
VIII - coordenar a elaboração de relatórios de suas atividades;

IX - controlar e disponibilizar o relatório estatístico tipológico das entradas, saídas e 
tempo de permanência dos processos em cada unidade da Gerência;

X - controlar as correspondências e pedidos;

XI - instruir tecnicamente os processos de natureza imobiliária;

XII - inserir, arquivar, controlar e disponibilizar as peças técnicas de natureza cadastral 
em meio digital ou analógico;

XIII - pesquisar e analisar o histórico dos imóveis para definição das áreas edificadas 
com ou sem documentação;

XIV - inter-relacionar as informações cadastrais, compatibilizando-as nos sistemas de 
informações do cadastro técnico municipal;

XV - disponibilizar as informações cadastrais imobiliárias, dando suporte ao planejamento 
e à tributação;

XVI - atualizar as informações cadastrais dos imóveis no sistema de geoprocessamento;

XVII - acompanhar e controlar a inserção de documentos cadastrais nos sistemas de 
informações digitais;

XVIII - desenvolver as atividades de cadastro técnico imobiliário, através das informações 
fornecidas pelas demais unidades da Secretaria que geram alterações nos dados dos 
imóveis, de acordo com o       Manual do Cadastro;

XIX - atualizar as informações cadastrais dos imóveis urbanos e rurais;

XX - desenvolver as atividades de cadastro técnico imobiliário nos imóveis complexos e 
de grandes dimensões e nos condomínios residenciais de edifícios;

XXI - implementar a tabela de unidades imobiliárias dos condomínios;

XXII - definir a categoria dos condomínios em conjunto com a GFAI;

XXIII - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Gerência;

XXIV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Seção II
Das Competências da Superintendência de 
Fiscalização e Gestão Urbanística

Art. 19. A Superintendência de Fiscalização e Gestão Urbanística, diretamente 
subordinada ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, compete:

I - planejar, coordenar e controlar a execução das ações de:
a) análise de projetos e licenciamento de execução de obras de construção reforma e 
ampliação de empreendimentos de edificações;
b) acompanhamento e fiscalização dos empreendimentos licenciados;
c) regularização das obras executadas sem o devido licenciamento;
d) fiscalização e coibição das obras irregulares;
e) expedição de cartas de “Habite-se” para as obras concluídas;
f) análise das guias de consulta para a localização de atividades;
g) atualização do cadastro técnico imobiliário, em conjunto com a Superintendência de 
Fiscalização e Gestão Imobiliária;
h) licenças para a instalação de bancas em feiras-livres e em mercados municipais de 
abastecimento, comércio informal e mobiliários urbanos em áreas de domínio público 
municipal;
i) autorização para locais de reunião, diversões eletrônicas, parques de diversões, circos, 
arquibancadas, palanques e palcos;
j) expedição de autorizações, licenças, certidões e outros documentos relacionados aos 
assuntos da Superintendência.

II - auxiliar o Secretário Municipal na formulação e a proposição de normas sobre o 
zoneamento, a ocupação e o parcelamento do solo, do plano viário, de instalação e 
expansão do mobiliário urbano e atividades correlatas à ocupação do espaço físico e 
territorial;

III - estabelecer mecanismos para a execução de ações para a aplicação da legislação 
urbanística e o exercício do poder de polícia administrativa;

IV - coordenar e controlar a execução da fiscalização nos cemitérios públicos;

V - coordenar e controlar as ações de fiscalização do comércio informal;

VI - coordenar e controlar as ações de fiscalização de posturas urbanas;

VII - propor e acompanhar a execução de convênios e contratos de prestação de serviços 
de assuntos relacionados com a sua área de atuação;

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

IX - estabelecer normas e procedimentos para a execução das ações sob sua 
responsabilidade;

X - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

XI - elaborar relatórios de suas atividades;

XII - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Superintendência;

XIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 20. À Gerência de Fiscalização e Licenciamento Urbanístico, diretamente subordinada 
à Superintendência de Fiscalização e Gestão Urbanística, compete:

I - coordenar e controlar as atividades de análise dos projetos de empreendimentos de 
edificações;

II - conceder o licenciamento para construções, reformas, regularizações e ampliações;

III - analisar os projetos de regularização de edificações existentes;

IV - coordenar e controlar a análise das guias de consultas para localização de atividades;

V - analisar e instruir os processos de certidão de viabilidade urbanística;

VI - analisar e expedir licenças, certidões e outros documentos relacionados aos assuntos 
da Gerência;

VII - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

VIII - estabelecer normas e procedimentos para a execução das atividades sob sua 
responsabilidade;

IX - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

X - coordenar a elaboração de relatórios de suas atividades;

XI - elaborar relatórios de suas atividades;

XII - controlar a frequência e pontualidade dos servidores da Gerência;

XIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 21. A Central de Atendimento Técnico - CAT, diretamente subordinada à Gerência de 
Fiscalização e Licenciamento Urbanístico, compete:

I - atendimento técnico aos profissionais de engenharia e arquitetura.

Art. 22. À Gerência de Fiscalização e Controle Urbanístico, diretamente subordinada à 
Superintendência de Fiscalização e Gestão Urbanística, compete:

I - organizar e coordenar as atividades de fiscalização e controle das construções, 
reformas, ampliações e regularizações de empreendimentos de edificações;

II - coordenar, organizar e supervisionar a emissão e expedição das cartas de habite-
se das construções, ampliações e regularizações de empreendimentos de edificações, 
executando as vistorias e levantamentos necessários;

III - coordenar e controlar as ações de fiscalização das guias de consulta e dos processos 
de licenciamento de atividades;

IV - controlar a aplicação da legislação urbanística e o exercício do poder de polícia 
administrativa, referentes aos empreendimentos e edificações;

V - coordenar e atualizar as informações do cadastro técnico imobiliário, referentes a 
sua área de atuação em conjunto com a Gerência de Fiscalização e Cadastro Imobiliário;

VI - coordenar e controlar a expedição das cartas de “Habite-se”;

VII - a fiscalização quanto à mobilidade das pessoas, incluindo nestas, as com mobilidade 
reduzida nos termos da Lei n. 3.670, de 29 de outubro de 1999 e demais normas de 
acessibilidade; 

VIII - coordenar e controlar certidões ou documentos relacionados aos assuntos da 
Gerência;

IX - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

X - estabelecer normas e procedimentos para a execução das atividades sob sua 
responsabilidade;

XI - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

XII - coordenar a elaboração de relatórios de suas atividades;

XIII - controlar a frequência e a pontualidade dos servidores da Gerência;

XIV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 23. À Gerência de Fiscalização e Controle de Posturas, diretamente subordinada à 
Superintendência de Fiscalização e Gestão Urbanística, compete:

I - fiscalizar os serviços funerários e os cemitérios públicos municipais nos termos da 
legislação específica;

II - elaborar editais de notificações;

III - emitir licenças e autorizações;

IV - coibir o despejo de água servida e do lixo nas vias e logradouros públicos;

V - a fiscalização das posturas municipais, que dentre outras atribuições, está a aplicação 
e fiscalização do Código de Polícia Administrativo, destacando os Títulos II, IV, V, VI, VII 
e o capítulo VII do Título III todos da Lei n. 2.909, de 28 de julho de 1992 e legislações 
complementares;

VI - analisar, organizar, coordenar, supervisionar e fiscalizar a instalação e funcionamento 
das feiras livres, dos mercados de abastecimento, de mobiliários urbanos;

VII - organizar, coordenar, supervisionar e fiscalizar o comércio informal;

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

IX - estabelecer normas e procedimentos para a execução das atividades sob sua 
responsabilidade;

X - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

XI - coordenar a elaboração de relatórios de suas atividades;
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XII - controlar a frequência e a pontualidade dos servidores da Gerência;

XIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Seção III
Das Competências da Superintendência de Fiscalização e Gestão Ambiental

Art. 24. A Superintendência de Fiscalização e Gestão Ambiental, diretamente subordinada 
ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, compete:

I - implantar e executar licenciamento, monitoramento e a fiscalização da proteção, 
conservação e melhoria da qualidade ambiental; 

II - a implementação, o monitoramento e a avaliação da qualidade ambiental do 
Município, bem como o gerenciamento do Sistema Municipal de Licenciamento e Controle 
Ambiental;

III - coibir as agressões ao meio ambiente, mediante enquadramento da infração 
cometida na legislação própria;

IV - fornecer informações relativas às normas, diretrizes e políticas de proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente;

V - acompanhar e manter o controle permanente das atividades degradadoras e 
poluidoras ou potencialmente degradadoras e poluidoras, compatibilizando-as com as 
normas e padrões ambientais vigentes, para informar qualquer alteração que promova 
impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico;

VI - receber denúncias manifestadas pela população, diligenciando a sua real apuração 
e, quando necessário, realizar essa averiguação em parceria com órgãos federais, 
estaduais, municipais e outros;

VII - planejar, coordenar e controlar a execução das ações de expedição de:

a) licenças e autorizações ambientais;

b) termos de Referências;

c) licenças para instalação de infraestrutura urbana;

d) certidões, declarações e autorizações pertinentes aos assuntos da Superintendência.

VIII - coordenar e controlar as ações de fiscalização relativa ao licenciamento e 
monitoramento ambiental;

IX - propor, normas técnicas legais, visando a proteção, conservação, recuperação e 
melhoria da qualidade ambiental no Município, observada a legislação federal, estadual 
e municipal pertinente;

X - compatibilizar os planos projetos e atividades de proteção, conservação e melhoria 
do meio ambiente, definidos pelo Executivo Municipal, com outros estabelecidos nas 
demais esferas de governo, objetivando a conjugação de esforços para o melhor alcance 
dos objetivos colimados;

XI - obter e fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento 
ambiental, aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e à comunidade em geral;

XII - reconhecer, localizar, mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no 
Município, tendo em vista o controle das ações capazes de afetar o meio ambiente;

XIII - desenvolver outras atividades relativas à proteção do meio ambiente e ao uso 
racional dos recursos naturais do Município, em conjunto com outros órgãos competentes 
de áreas afins;

XIV -  fiscalizar as atividades exercidas nas Unidades de Conservação Municipais e 
outras áreas protegidas;

XV - fiscalizar as atividades agressoras do meio ambiente;

XVI - fiscalizar e monitorar a execução política de áreas verdes, de Unidades de 
Conservação e de arborização do Município;

XVII - desenvolver planos de ação preventivos para o combate a pragas e doenças da 
arborização urbana;

XVIII - selecionar as espécies destinadas à arborização, considerando suas características, 
fatores de risco e ambientais, bem como o espaçamento do plantio;

XIX - promover a produção de mudas de plantas e árvores ornamentais e frutíferas, 
preferencialmente das nativas regionais;

XX - estimular a arborização com fins ecológicos e paisagísticos;

XXI - autorizar o corte, a poda e demais intervenções em árvores;
XXII - prestar suporte técnico aos conselhos municipais gestores de unidades de 
conservação;

XXIII - fornecer subsídios ao Ministério Público, quando dos procedimentos que dizem 
respeito ao meio ambiente;

XXIV - propor e acompanhar a execução de convênios e contratos de prestação de 
serviços de assuntos relacionados com sua área de atuação;

XXV - instruir processos e papeletas sobre assuntos referentes à área;

XXVI - cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

XXVII - estabelecer normas e procedimentos para a execução das ações sob sua 
responsabilidade;

XXVIII - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

XXIX - coordenar a elaboração dos relatórios de suas atividades;

XXX- exercer o poder de polícia administrativa facultada pelas legislações ambientais;

XXXI - propor e acompanhar a execução de convênios e contratos de prestação de 
serviços de assuntos relacionados com a sua área de atuação;

XXXII - coordenar e elaborar relatórios sobre assuntos referentes à área de atuação;

XXXIII - controlar a frequência e a pontualidade dos servidores da Superintendência;

XXXIV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 25. A Central de Atendimento Jurídico Ambiental, integrante à Superintendência de 
Fiscalização e Gestão Ambiental, com as seguintes atribuições:

I - emitir parecer jurídico nos processos de licenciamento e autorização ambiental 
quando solicitado pela Superintendência;

II - acompanhar o Superintende, os Gerentes e demais servidores da Superintendência 
de Fiscalização e Gestão Ambiental em reuniões junto ao Ministério Público Estadual, e 
outros órgãos quando solicitado pela Superintendência;

III - prestar assessoramento jurídico à Superintendência e às Gerências subordinadas à 
Superintendência de Fiscalização e Gestão Ambiental quando solicitado expressamente 
pela Superintendência;

IV - desempenhar as funções inerentes ao poder de polícia administrativa através de 
seus Agentes Fiscais junto às Gerências subordinadas à Superintendência de Fiscalização 
e Gestão Ambiental por determinação da Superintendência;

V - subsidiar e redigir a resposta de ofícios destinados ao Ministério Público Estadual, 
Delegacia de Crimes Ambientais, Procuradoria Geral do Município e outros órgãos por 
determinação da Superintendência;

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Parágrafo único. A Central de Atendimento Jurídico Ambiental é composta pelos Agentes 
Fiscais de Meio Ambiente – Direito, não se tratando de um setor autônomo e sim 
integrada à Superintendência de Fiscalização e Gestão Ambiental.

Art. 26. À Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental, diretamente subordinada 
à Superintendência de Fiscalização e Gestão Ambiental, compete:

I - coordenar, controlar, disciplinar e fiscalizar a implantação e operação de atividades 
de qualquer natureza que possam atentar contra o meio ambiente, estabelecendo as 
medidas preventivas indispensáveis à sua aprovação;

II - controlar e fiscalizar as atividades poluidoras ao meio ambiente, através das 
informações fornecidas pelas demais unidades da Secretaria;

III - aplicar penalidades cabíveis de acordo com os procedimentos estabelecidos através 
dos instrumentos de planejamento ambiental e com a legislação vigente do Município;

IV - controlar e fiscalizar de forma permanente as atividades degradadoras e poluidoras 
ou potencialmente degradadoras e poluidoras, que não atendam as normas e padrões 
ambientais vigentes e que venham causar qualquer alteração que promova impacto 
ambiental ou desequilíbrio ecológico;

V - planejar, coordenar e controlar a execução das ações de expedição de:

a) licenças e autorizações ambientais;

b) termos de Referências;

c) licenças para instalação de infraestrutura urbana;

d) certidões, declarações e autorizações pertinentes aos     assuntos da Gerência;

VI - instruir processos e papeletas sobre assuntos referentes à área de sua atuação;

VII - cumprir a fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

VIII - estabelecer normas e procedimentos para a execução das ações sob sua 
responsabilidade;

IX - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

X - elaborar relatórios de suas atividades;

XI - organizar, orientar e controlar a atuação dos Agentes fiscais da Gerência;

XII - exercer o poder de polícia administrativa facultada pelas legislações ambientais;

XIII - organizar e controlar os plantões fiscais;

XIV - elaborar editais de assuntos pertinentes à Gerência;

XV - emitir certidões, declarações, minutas de ofícios, comunicados e autorizações;

XVI - controlar as notificações expedidas pelos Agentes Fiscais;

XVII - organizar, controlar e alimentar o banco de dados para criação dos indicadores 
da Gerência;

XVIII - prestar apoio técnico à Superintendência para a elaboração de projetos e 
programas;

XIX - controlar a frequência e a pontualidade dos servidores da Gerência;

XX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 27. À Gerência de Fiscalização e Monitoramento Ambiental, diretamente subordinada 
à Superintendência de Fiscalização e Gestão Ambiental, compete:

I - coordenar, controlar e fiscalizar as ações de monitoramento ambiental dos 
empreendimentos e das atividades potencialmente poluidoras;

II - coordenar e supervisionar os projetos e programas, visando a melhoria da qualidade 
ambiental e o controle da poluição, bem como as atividades relativas à preservação, 
conservação e uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos;

III - monitorar e fiscalizar, de forma permanente, as atividades degradadoras e poluidoras 
ou potencialmente degradadoras e poluidoras, que não atendam as normas e padrões 
ambientais vigentes e que venham causar qualquer alteração que promova o decréscimo 
da qualidade ambiental ou desequilíbrio ecológico;

IV - averiguar denúncias manifestadas pela população, diligenciando a sua real apuração 
e quando necessário, realizar procedimentos em parceria com órgãos federais, estaduais 
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e municipais;

V - estabelecer normas, padrões, critérios e parâmetros complementares da qualidade 
ambiental;

VI - elaborar plano de monitoramento da qualidade da água, do ar e de emissão de 
ruídos;

VII - planejar, coordenar e controlar a execução das ações de expedição de certidões, 
declarações e autorizações pertinentes aos assuntos da Gerência;

VIII - elaborar o relatório anual da qualidade ambiental do Município;

IX - instruir processos e papeletas sobre assuntos referentes à área de atuação;

X - organizar, orientar e controlar a atuação dos Agentes fiscais da Gerência;

XI - cumprir a fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

XII - estabelecer normas e procedimentos para a execução das ações sob sua 
responsabilidade;

XIII - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

XIV - elaborar relatórios de suas atividades;

XV - subsidiar o diagnóstico da qualidade das águas doces utilizadas para o abastecimento 
público e outros usos;

XVI - fornecer subsídios técnicos para elaboração de relatórios da situação dos recursos 
hídricos;

XVII - exercer o poder de polícia administrativa facultada pelas legislações ambientais;

XVIII - organizar e controlar os plantões fiscais;

XIX - elaborar editais de notificações;

XX - emitir certidões, declarações, minutas de ofícios, comunicados e autorizações;

XXI - controlar as notificações expedidas pelos Agentes Fiscais;

XXII - organizar, controlar e alimentar o banco de dados para criação dos indicadores 
da Divisão;

XXIII - prestar apoio técnico à Superintendência para a elaboração de projetos e 
programas;

XXIV - controlar a frequência e a pontualidade dos servidores da Gerência;

XXV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 28. À Gerência de Fiscalização e Arborização de Áreas Verdes, diretamente 
subordinada à Superintendência de Fiscalização e Gestão Ambiental, compete:

I - monitorar e incentivar a preservação e conservação das áreas de preservação 
permanentes urbanas, ou inseridas nas Unidades de Conservação Municipais; 
                                                                                                       
II - incentivar a participação efetiva das populações locais na preservação e conservação 
das Áreas de Preservação Permanente dentro do sistema municipal;

III - fiscalizar as atividades agressoras nas Áreas de Preservação Permanente 
Urbanas ou inseridas nas Unidades de Conservação Municipais;

IV - fiscalizar e monitorar as Unidades de Conservação Municipais;

V - coordenar, controlar e monitorar a execução da política de áreas verdes e de 
arborização do Município;

VI - desenvolver planos de ação preventivos para o combate a pragas e doenças da 
arborização urbana;

VII - autorizar, quando necessário e coordenar o corte e a poda de árvores com base em 
laudos técnicos elaborados pela Gerência ou por Empresas ou Técnicos especializados 
cadastrados;

VIII - elaborar e coordenar a execução de projetos de arborização e o ajardinamento 
com fins ecológicos e paisagísticos;

IX - aprovar e acompanhar a execução de planos de recuperação e restauração da 
flora regional;

X - fiscalizar as atividades agressoras em árvores existentes na área urbana do Município 
de Campo Grande;

XI - gerenciar o viveiro “Flora do Cerrado” com a finalidade de produzir mudas para 
arborização urbana e restauração ecológica;

XII - instituir e monitorar bancos de matrizes para produção de mudas;

XIII - instruir processos e papeletas sobre assuntos referentes à área de atuação;

XIV - organizar, orientar e controlar a atuação dos Agentes fiscais da Gerência;

XV - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos superiores;

XVI - estabelecer normas e procedimentos para a execução das atividades sob sua 
responsabilidade;

XVII - planejar e coordenar reuniões na área de sua competência;

XVIII - elaborar os relatórios de suas atividades;

XIX - exercer o poder de polícia administrativa facultada pelas legislações ambientais;

XX - elaborar e emitir editais de notificações, autorizações, minutas de Termo de 
Compensação Ambiental, ofícios, etc;

XXI - controlar as notificações expedidas pelos Agentes Fiscais;

XXII - controlar a frequência e a pontualidade dos servidores da Gerência;

XXIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

CAPÍTULO V
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS

Seção I
Das Competências da Gerência de Orçamento e Finanças

Art. 29. À Gerência de Orçamento e Finanças, diretamente subordinada ao Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, compete:

I - coordenar e avaliar as atividades de planejamento da Secretaria e a execução de 
planos, programas e projetos;

II - elaborar, controlar e avaliar a execução da proposta orçamentária da Secretaria, em 
consonância com as diretrizes do Sistema de Planejamento;

III - fornecer à Assessoria Jurídica os subsídios para a elaboração de minutas de 
convênios e contratos no âmbito da Secretaria;

IV - elaborar pedidos de suplementação orçamentária;

V- articular-se com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, com vista à 
integração e melhoria de condições de funcionamento do setor e adotar mecanismos 
para o cumprimento das normas estabelecidas;

VI - articular-se com os demais setores da Secretaria, visando uma atuação harmônica 
e integrada para a consecução dos objetivos da Secretaria;

VII - orientar e controlar os sistemas de contas a pagar e de recursos a receber, 
assegurando a provisão de fundos para atendimento dos compromissos assumidos pela 
Secretaria;

VIII - providenciar suprimento de fundos, expedição de passagens diárias e suprimento 
para viagens, bem como proceder à prestação de contas;

IX - elaborar e acompanhar os pedidos de prestação de serviços e de aquisição de 
material, reserva orçamentária, PAM e PPS;

X - gerenciar, juntamente com o Secretário, o Fundo Municipal do Meio Ambiente – 
FMMA;

XI - prestar apoio técnico às demais unidades, na sua área de atuação;

XII - elaborar relatórios de suas atividades;

XIII - controlar a frequência e a pontualidade dos servidores da Gerência;

XIV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Seção II
Das Competências da Gerência Administrativa

Art. 30. À Gerência Administrativa, diretamente subordinada ao Secretário Municipal de 
Meio Ambiente e Gestão Urbana, compete:

I - orientar, controlar e supervisionar a execução dos serviços e atividades administrativas 
da Secretaria;

II - orientar, coordenar e fiscalizar a prestação de serviços, no âmbito da Secretaria, 
relativos à administração de material de informática, veículos, copa, limpeza, zeladoria, 
telefonia, portaria, segurança, arquivo corrente, transporte e de pessoal;

III - controlar e executar as atividades relativas à administração de pessoal e de material 
da Secretaria de acordo com as normas pertinentes;

IV - controlar a frequência e o afastamento de servidores, estagiários e jovens em 
programas de aprendizagem conforme normas estabelecidas pela Secretaria Municipal 
de Gestão; 

V - organizar, compatibilizar e manter atualizado o registro da vida funcional e a 
documentação pertinente dos servidores da Secretaria, em conformidade com a 
legislação em vigor e orientação da Secretaria Municipal de Gestão;

VI - coligir e fornecer dados e informações à Secretaria Municipal de Gestão, relativas 
a estágio probatório, mapa de pagamento, lotação e aquisição de direitos e vantagens;

VII - estabelecer mecanismos para a manutenção e conservação dos bens patrimoniais 
da Secretaria, em articulação com a Gerência de Patrimônio da Secretaria Municipal de 
Gestão;

VIII - inspecionar, periodicamente, no âmbito da Secretaria, equipamentos hidráulicos, 
elétricos, de telefonia e dispositivos de segurança contra incêndio, solicitando ao órgão 
competente as medidas necessárias para sua instalação, manutenção e reparos;

IX - propor a capacitação dos Recursos Humanos da Secretaria;

X - articular-se com as demais unidades, visando uma atuação harmônica e integrada na 
consecução dos objetivos da Secretaria;

XI - cadastrar e conferir a folha de pagamento dos servidores conforme normas 
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Gestão;

XII - controlar a frequência, afastamento e desvinculo dos beneficiários do Programa de 
Inclusão Profissional (PROINC);

XIII - calcular a folha de pagamento (bolsa auxílio) e gerar relatórios de cestas básicas 
dos beneficiários do Programa de Inclusão Profissional (PROINC), conforme normas 
estabelecidas pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande;

XIV - elaborar relatórios de suas atividades;

XV - controlar a frequência e a pontualidade dos servidores da Gerência;

XVI - receber, guardar e zelar pela segurança dos processos e documentos que são 
arquivados na Secretaria;

XVII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 
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TÍTULO IV
DOS CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DOS TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 31. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana será dirigida por um 
Secretário Municipal, auxiliado diretamente por um Secretário-Adjunto e pelos seguintes 
titulares das unidades administrativas de sua estrutura:

I - as Assessorias, por Chefe de Assessoria;

II - as Coordenadorias, por Coordenadores;

III - as Superintendências, por Superintendentes;

IV - as Gerências, por Gerentes.

Parágrafo único. Os órgãos colegiados têm como titular o presidente, escolhido conforme 
regras constantes dos respectivos regimentos internos.

CAPÍTULO II
DAS SUBSTITUIÇÕES DOS TITULARES DE UNIDADES

Art. 32. Os titulares das unidades administrativas que compõem a estrutura operacional 
da Secretaria serão substituídos, em suas ausências ou impedimentos:

I - o Secretário Municipal, pelo Secretário-Adjunto ou por agente público designado pelo 
Prefeito Municipal;

II - o Secretário-Adjunto, pelo Chefe da Assessoria Executiva;

III - os Superintendentes, por um dos gerentes subordinados à Superintendência e 
designado pelo Secretário Municipal;

IV - os Coordenadores, os Gerentes e os Chefes de Assessoria por servidor subordinado 
e indicado por eles e designado pelo Secretário Municipal.

Parágrafo único. A designação de substituto de ocupantes de cargos em comissão que 
implique em ônus processar-se-ão por ato do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES DOS DEMAIS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO

Art. 33. São comuns a todos os titulares de cargos em comissão de direção, coordenação, 
gerência e chefia, com a finalidade de aperfeiçoar a execução de sua função e assegurar o 
cumprimento das competências institucionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Gestão Urbana (SEMADUR), obedecer, no que couber, aos seguintes preceitos básicos:

I - orientar as áreas, no âmbito de sua competência, sobre os procedimentos que 
lhes são inerentes;

II - observar, continuamente, os princípios de qualidade e produtividade no exercício 
de suas atribuições;

III - ser exemplo dos valores da organização, compartilhar informações e difundir 
conhecimentos;

IV - acompanhar, sistematicamente, a satisfação dos usuários dos serviços sob sua 
responsabilidade, visando a aprimorar a prestação dos serviços;

V - primar pela ética profissional, no cumprimento de suas atribuições;

VI - cumprir e fazer cumprir as diretrizes estratégicas da Administração Municipal, seus 
atos normativos e disposições legais;

VII - zelar pelo cumprimento das atividades planejadas, nos prazos hábeis, garantindo o 
desempenho esperado e o atingimento das metas;

VIII - avaliar o desempenho das ações, dos programas e projetos sob sua competência, 
tendo como objetivo a melhoria contínua, a inovação e a criatividade;

IX - realizar, anualmente, a autoavaliação da gestão de sua área de atuação e elaborar 
plano para promover as melhorias indicadas.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
                                    
Art. 34. A coordenação interna de cada unidade será exercida em todos os níveis de 
direção, mediante a atuação dos dirigentes, realização de reuniões e outros procedimentos 
que se fizerem necessários.

Art. 35. Os casos omissos ou não previstos neste Regimento serão resolvidos pelo 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana.

Secretário-
Adjunto

ANEXO II AO DECRETO n. 14.045, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.
Estrutura Operacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana
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DECRETO n. 14.046, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

 Dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica da Fundação 
Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT) e dá outras 
providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos VI 
e VIII, alínea ‘a’, do art. 67 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto 
no art.11 da Lei n. 5.793, de 3 de Janeiro de 2017;

DECRETA: 

CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 1ºÀ Fundação Social do Trabalho de Campo Grande(FUNSAT) nos termos 
do disposto no art.36 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, compete:

I - a formulação das diretrizes e metas da Política Municipal do Trabalho e a 
proposição de ações com vistas à identificação dos problemas de trabalho e renda no 
âmbito do Município de Campo Grande; 

II - a realização de pesquisas de dados e informações estatísticas para a 
identificação de oportunidades de empregos e verificação e avaliação dos níveis de 
desemprego para formulação de programas e projetos de desenvolvimento social;

III - a promoção e a implantação de unidade para oferta de empregos, em 
articulação com a iniciativa privada, para a promoção permanente da colocação de 
trabalhadores e a recolocação dos desempregados;

IV - a implantação de projetos de modernização de procedimentos dos setores 
de atendimento dos trabalhadores, estimulando melhor desempenho das funções e 
elevação do padrão de atendimentos; 

V - o estabelecimento de convênios, protocolos de cooperação e termos 
similares com outras entidades públicas ou privadas, visando angariar apoio e recursos 
às suas atividades para desenvolvimento de ações integradas de inovação e difusão, 
tecnologia, em relação ao emprego, trabalho e renda;

VI - a manutenção de intercâmbio de informações técnico-científicas com 
instituições públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras para realização de estudos, 
campanhas e outros eventos, bem como cursos de capacitação e aperfeiçoamento, 
objetivando a profissionalização do trabalhador; 

VII - a operacionalização e a execução de ações do Plano de Qualificação 
Profissional para a intermediação e geração de emprego e renda, em parceria com 
órgãos estadual e federal de gestão de atividades do trabalho; 

VIII - o fomento à realização de repasse de recursos de terceiros, a fundo 
perdido ou na modalidade de empréstimo, para promoção das atividades produtivas 
geradoras de emprego e renda; 

IX - o cumprimento das diretrizes e das normas estabelecidas pelo Ministério do 
Trabalho visando assegurar a unidade e os princípios emanados do Sistema Nacional de 
Emprego. 

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Seção I
Da Estrutura Básica

Art. 2º A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande tem a seguinte 
estrutura básica:

I - Órgãos de Direção Superior:

a) Diretor-Presidente;

b) Diretor-Adjunto.
 

II - Órgão Colegiado:

a) Comissão Municipal de Emprego e Renda.

III - Unidades Organizacionais de Assessoramento:

a) Procuradoria Jurídica;

b) Chefia de Gabinete;

c) Assessoria de Comunicação;

d) Observatório do Mercado de Trabalho.

IV - Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais:

a) Coordenadoria de Intermediação de Vagas e Emprego:

1. Gerência da Agência de Empregos.

b) Coordenadoria de Assistência Social;

c) Coordenadoria de Educação Profissional;

d) Coordenadoria de Empreendedorismo.

V - Unidades Organizacionais de Atividades Instrumentais:

a) Coordenadoria de Articulação Técnica Institucional;

b) Coordenadoria de Recursos Humanos;

c) Coordenadoria de Administração e Finanças.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3ºA Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, de conformidade com 
o Parágrafo único do art. 29 da Lei 5.793, de 3 de janeiro de 2017, terá estabelecido 
no seu regimento interno:
 

I - a respectiva estrutura operacional, identificando as vinculações de 
subordinação das unidades organizacionais administrativas e operacionais e suas 
denominações; 

II - as competências de cada unidade organizacional integrante da sua 
estrutura básica e operacional;

III - as competências específicas e comuns dos titulares dos cargos de direção, 
gerência, chefia e de assessoramento, quando for o caso, e dos ocupantes de funções 
de confiança; 

IV - a identificação dos titulares e substitutos natos das unidades 
organizacionais e a vinculação funcional a cargo de direção e chefia.

Parágrafo único. O regimento interno será elaborado pela Fundação Social 
do Trabalho de Campo Grande e encaminhado à Agência Municipal de Tecnologia da 
Informação e Inovação para análise esubmetido à aprovação do Prefeito Municipal. 

Art. 4º A estrutura básica da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande é 
representada no organograma constante do Anexo. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando 
revogado o Decreto n.13.053, de 17 de janeiro de 2017.

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

CLEITON FREITAS FRANCO
Diretor-Presidente da Fundação Social 
do Trabalho de Campo Grande

Diretor-Adjunto

ANEXO ÚNICO AO DECRETO n. 14.046, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.
Estrutura Básica da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande
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DECRETO n. 14.047, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

Aprova o Regimento Interno da Fundação Social do Trabalho de Campo 
Grande (FUNSAT)

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI e VIII, do art. 67, 
da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no art. 30 da Lei n. 5.793, de 
3 de janeiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo deste Decreto, o Regimento Interno da 
Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT), integrante da estrutura básica 
da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em conformidade com sua estrutura básica 
aprovada pelo Decreto n. 14.046, de 7 de novembro de 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

CLEITON FREITAS FRANCO
Diretor-Presidente da Fundação Social 
do Trabalho de Campo Grande

ANEXO I AO DECRETO n. 14.047/2019.

REGIMENTO INTERNO DA 
FUNDAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE

TÍTULO I
NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
NATUREZA 

Art. 1º A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT), criada pela 
Lei Municipal n. 3.885, de 18 de setembro de 2001, alterada pela Lei 3.956, de 28 de 
junho de 2002 é órgão da administração indireta da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, autônoma e vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
FINALIDADE

Art. 2º A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT), nos termos 
do disposto no art. 36 da Lei n.5.793, de 3 de janeiro de 2017, compete: 

I - a formulação e a gestão da Política Municipal do Trabalho; 

II - o desenvolvimento de ações nas áreas de intermediação de emprego, educação 
profissional e tecnológica, aprendizagem profissional, apoio ao empreendedorismo e 
economia solidária, relações de trabalho, segurança e saúde do trabalhador, emprego e 
trabalho decente e demais programas de geração de trabalho, emprego e renda; 

III - promover a educação profissional, por meio da oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica, abrangendo os cursos de formação inicial e continuada - FIC ou 
qualificação profissional, de educação técnica de nível médio, e de educação profissional 
e tecnológica de graduação e pós-graduação; 

IV - o desenvolvimento de estudos e pesquisas socioeconômicas; 

V - o desenvolvimento de ações sociais em interface com a Política da Assistência 
Social, voltadas à população de baixa renda; 

VI - o desenvolvimento de ações voltadas para os jovens e adolescentes, que 
se encontrem em estado de necessidade e situação de risco pessoal e social, visando à 
qualificação, a formação profissional e inserção produtiva ao mercado de trabalho; 

VII - a implementação de programa de assistência para o desenvolvimento 
de microempreendimentos, cooperativas ou formas associativas de produção ou de 
trabalho, mediante a concessão de orientação técnica visando à geração de trabalho, 
emprego e renda; 

VIII - o desenvolvimento de programas e ações voltadas à Aprendizagem 
Profissional, visando a assegurar a adequada inclusão de jovens no mercado de trabalho; 

IX - promover, apoiar e incentivar medidas e iniciativas que assegurem o emprego 
e trabalho decente no âmbito do município; 

X - o planejamento, avaliação e coordenação do processo de execução das ações 
da Política Municipal do Trabalho. 

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

Art. 3º À Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT), diretamente 
vinculada ao Chefe do Poder Executivo, compete:

I - a formulação das diretrizes e metas da Política Municipal do Trabalho e a 
proposição de ações com vistas à identificação dos problemas de trabalho e renda no 
âmbito do Município de Campo Grande; 

II - a realização de pesquisas de dados e informações estatísticas para a 
identificação de oportunidades de empregos e verificação e avaliação dos níveis de 
desemprego para formulação de programas e projetos de desenvolvimento social;

III - a promoção e a implantação de unidade para oferta de empregos, em 
articulação com a iniciativa privada, para a promoção permanente da colocação de 
trabalhadores e a recolocação dos desempregados;

IV - a implantação de projetos de modernização de procedimentos dos setores 
de atendimento dos trabalhadores, estimulando melhor desempenho das funções e 

elevação do padrão de atendimentos; 

V - o estabelecimento de convênios, protocolos de cooperação e termos similares 
com outras entidades públicas ou privadas, visando angariar apoio e recursos às suas 
atividades para desenvolvimento de ações integradas de inovação e difusão, tecnologia, 
em relação ao emprego, trabalho e renda;

VI - a manutenção de intercâmbio de informações técnico-científicas com 
instituições públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras para realização de estudos, 
campanhas e outros eventos, bem como cursos de capacitação e aperfeiçoamento, 
objetivando a profissionalização do trabalhador; 

VII - a operacionalização e a execução de ações do Plano de Qualificação 
Profissional para a intermediação e geração de emprego e renda, em parceria com 
órgãos estadual e federal de gestão de atividades do trabalho; 

VIII - o fomento à realização de repasse de recursos de terceiros, a fundo perdido 
ou na modalidade de empréstimo, para promoção das atividades produtivas geradoras 
de emprego e renda; 

IX - o cumprimento das diretrizes e das normas estabelecidas pelo Ministério do 
Trabalho visando assegurar a unidade e os princípios emanados do Sistema Nacional de 
Emprego. 

TÍTULO II
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL

Art. 4º A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, tem a seguinte estrutura 
básica:

I - Órgãos de Direção Superior:

a) Diretor-Presidente;

b) Diretor-Adjunto. 

II - Órgão Colegiado:

a) Comissão Municipal de Emprego e Renda.

III - Unidades Organizacionais de Assessoramento:

a) Procuradoria Jurídica;

b) Chefia de Gabinete;

c) Assessoria de Comunicação;

d) Observatório do Mercado de Trabalho.

IV - Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais:

a) Coordenadoria de Intermediação de Vagas e Emprego:

1. Gerência da Agência de Empregos.

b) Coordenadoria de Assistência Social:

1. PROINC.

c) Coordenadoria de Educação Profissional:

1. Escola de Educação Profissional.

d) Coordenadoria de Empreendedorismo.

V - Unidades Organizacionais de Atividades Instrumentais:

a) Coordenadoria de Articulação Técnica Institucional;

b) Coordenadoria de Recursos Humanos;

c) Coordenadoria de Administração e Finanças:

1. Divisão Administrativa;

2. Divisão de Escrituração Contábil.

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR

Seção I
Das Competências do Diretor-Presidente

Art. 5º Ao Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, 
diretamente vinculado ao Chefe do Poder Executivo, compete:

I - dirigir, supervisionar, orientar e coordenar o planejamento a ação executiva e 
a gestão administrativa, financeira e patrimonial da Fundação, buscando métodos que 
assegurem a eficácia, economia e celeridade das atividades; 

II - representar a Fundação judicial e extrajudicialmente; 

III - conceder gratificações, designações e adicionais de salários, inclusive por 
serviços especiais; 

IV - remunerar trabalhos eventuais e controlar serviços de terceiros, bem como 
aprovar as funções de chefias, observada a legislação vigente; 

V - administrar a Fundação, praticando os atos necessários à supervisão dos 
serviços e à gestão do patrimônio;

VI - delegar poderes aos Coordenadores, dentro de suas atribuições legais; 

VII - firmar convênios, contratos, acordos e ajustes, observada a legislação 
pertinente; 
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VIII - assinar quaisquer atos que gerem obrigações e direitos para a Fundação; 

IX - ordenar despesas, autorizar a abertura de licitações e contratos, convênios, 
ajustes e outros instrumentos legais com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, relacionadas com os interesses da Fundação; 

X - cumprir e fazer cumprir as leis, e o regimento interno. 

Seção II
Das Competências do Diretor-Adjunto

Art. 6º Ao Diretor-Adjunto, diretamente vinculado ao Diretor-Presidente, 
compete:

I - representar o Diretor-Presidente, quando solicitado em eventos e atividades 
que envolvam a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande;

II - auxiliar na administração geral da Fundação Social do Trabalho de Campo 
Grande;

III - substituir o Diretor-Presidente nas suas ausências e impedimentos;

IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Seção I
Das Competências da Comissão Municipal de Emprego e Renda  

Art. 7º A Comissão Municipal de Emprego e Renda - CMER, instituída pelo Decreto 
n.8.828, de 11 de dezembro de 2003 é órgão colegiado de caráter permanente e de 
deliberação coletiva, constituído por representantes do Poder Público Municipal, Estadual 
e Federal, Empregadores e Trabalhadores do Município de Campo Grande, diretamente 
vinculada à Fundação Social do Trabalho de Campo Grande - FUNSAT, que tem por 
finalidade estabelecer diretrizes e prioridades políticas de emprego e renda, será regido 
por legislação própria. 

CAPÍTULO III
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ASSESSORAMENTO 
 
Seção I
Das Competências da Procuradoria Jurídica

Art. 8º À Procuradoria Jurídica, subordinada diretamente ao Diretor-Presidente, 
compete:

I - coordenar, assessorar e orientar os assuntos de natureza jurídica; 

II - defender e representar os interesses da Fundação, que envolvam matéria 
jurídica perante repartições públicas, entidades privadas e demais instituições em juízo 
ou fora dele; 

III - emitir parecer jurídico em matéria submetida à sua apreciação;

IV - elaborar e propor projetos de leis, minutas de decretos e atos de interesse 
da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande - FUNSAT;

V - elaborar minutas de contratos, convênios e acordos a serem firmados pela 
Fundação; 

VI - acompanhar as publicações de natureza jurídica; 

VII - articular-se com a Procuradoria Geral do Município, com vistas ao 
cumprimento e execução dos atos normativos e mandatos; 

VIII - articular-se com os demais segmentos jurídicos do Município, visando à 
uniformidade da orientação jurídica da Fundação; 

IX - prestar assessoramento à Presidência e suas diversas unidades, diligenciando 
sobre outros assuntos de natureza jurídica que lhe forem cometidos pela Presidência; 

X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Parágrafo único. A Procuradoria Jurídica da Fundação Social do Trabalho de 
Campo Grande será exercida por um Procurador Municipal, efetivo, escolhido pelo 
Diretor-Presidente da Fundação e designado, em ato próprio, pelo Procurador Geral do 
Município. 

Seção II
Das Competências da Chefia de Gabinete

Art. 9º À Chefia de Gabinete, subordinada diretamente ao Diretor-Presidente, 
compete:

I - prestar apoio técnico às unidades da Fundação na formulação e elaboração de 
programas e projetos; 

II - manter articulações com as unidades operacionais da Fundação para obter 
informações necessárias à elaboração de documentos técnicos sobre a FUNSAT; 

III - analisar, compatibilizar e emitir parecer técnico sobre documentos;

IV - organizar e manter atualizado o cadastro de autoridades, entidades e 
instituições, visando ao atendimento do público interno e externo; 

V - organizar e manter atualizado o arquivo de documentos, programas e 
informações de interesse da Fundação, na sua área de atuação; 

VI - prestar atendimento à população e a ademais atores correlatos; 

VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Seção III
Das Competências da Assessoria de Comunicação

Art. 10. À Assessoria de Comunicação, subordinada diretamente ao Diretor-

Presidente, compete:

I - assessorar a Presidência da Fundação e suas unidades na divulgação dos 
programas, projetos, ações, serviços e eventos; 

II - gerenciar e executar ações de mídia dos programas e serviços de cunho 
institucional da Fundação; III - propor e orientar a elaboração de material publicitário, 
quanto à aplicação das marcas e demais elementos visuais nas peças de comunicação, 
placas, eventos, internet e redes sociais;

III - coordenar e acompanhar os órgãos de imprensa, nas informações de 
interesse público, solicitadas e fornecidas, primando pela ética e transparência; 

IV - elaborar e divulgar nas mídias da Fundação, todas as informações de 
interesse público; 

V - planejar anualmente as ações de comunicação e calendário de atividades a 
serem realizadas pela Fundação; 

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Seção IV
Das Competências do Observatório do Mercado de Trabalho

Art. 11. Ao Observatório do Mercado de Trabalho, subordinado diretamente ao 
Diretor-Presidente, compete:

I - assessorar a Presidência da Fundação na elaboração de políticas públicas 
voltadas ao mercado de trabalho;

II - assessorar e prestar apoio técnico à Fundação, com informações, análises e 
propostas de ações em relação às questões do mundo trabalho;

III - produzir informações a partir de bases de dados disponíveis;

IV - planejar, coordenar e acompanhar a execução das ações de estudos, 
pesquisas e estatísticas sobre o mercado de trabalho, visando subsidiar a Presidência 
e os demais setores da FUNSAT para a consolidação da Política Pública de Emprego e 
Renda no âmbito do município;

V - elaboração de boletim mensal contendo toda movimentação formal do mercado 
de trabalho de Campo Grande e Mato Grosso do Sul com informações do CAGED;

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

 
CAPÍTULO IV
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Seção I
Das Competências da Coordenadoria de Intermediação 
de Vagas e Emprego

Art. 12. A Coordenadoria de Intermediação de Vagas e Emprego, diretamente 
subordinada ao Diretor-Presidente, compete:

I - propor, planejar, coordenar, executar e avaliar programas, projetos e atividades 
voltadas a sua área de competência; 

II - estabelecer articulações interinstitucionais visando à integração, envolvendo 
as áreas de intermediação de emprego, educação profissional e tecnológica, aprendizagem 
profissional, apoio ao empreendedorismo, relações de trabalho, segurança e saúde do 
trabalhador, emprego e trabalho decente e demais programas de geração de trabalho, 
emprego e renda; 

III - planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar a operacionalização 
das ações do Sistema Público de Emprego, por meio da emissão de Carteira de Trabalho 
e Previdência Social - CTPS, cadastro do(a) trabalhador(a), recrutamento e seleção de 
pessoas, postagem do seguro desemprego, atendimento ao empregador, captação e 
administração de vagas, dentre outros; 

IV - formular e executar programas, projetos e ações que assegurem e ampliem 
o acesso da Pessoa com Deficiência - PCD no mercado de trabalho, de forma direta ou 
em parceria com instituições públicas e/ou privadas; 

V - realizar ações que possibilitem a orientação profissional aos trabalhadores no 
que tange os aspectos de conhecimento, habilidades e atitudes, visando ampliar o seu 
perfil de competitividade e recolocação no mercado de trabalho;

VI - dar publicidade às vagas existentes no mercado, assegurando os princípios 
da democratização e o acesso universal dos trabalhadores ao emprego ou ocupação;

VII - relacionar-se institucionalmente de forma contínua com as empresas 
para assegurar a divulgação, o acompanhamento e a avaliação das atividades de 
intermediação, registrando dados e informações sobre as demandas de mão-de-obra e 
necessidades de treinamento; 

VIII - promover a descentralização das ações do Sistema Público de Emprego, 
implantando postos de atendimentos em regiões que a demanda exigir; 

IX - participar de congressos, seminários, encontros, cursos e outros eventos, 
visando o desenvolvimento profissional; 

X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 13. À Gerência da Agência de Empregos, diretamente subordinada à 
Coordenadoria de Intermediação de Vagas e Emprego, compete:

I - atender ao público que necessita de algum serviço que compõe a tríade do 
Programa Seguro Desemprego seja: Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), Benefício Seguro Desemprego e/ou Intermediação de Emprego; 

II - acompanhar e contabilizar com os atendimentos realizados, conforme serviço 
solicitado pelo trabalhador, a fim de contribuir com o controle de indicadores e resultados 
mensais realizados pela Coordenadoria de Intermediação de Emprego; 

III - prestar informações, esclarecer dúvidas sobre os serviços prestados; 
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IV - assegurar o atendimento ao público com qualidade e dentro do tempo 
estimado; 

V - assegurar atendimento prioritário em conformidade com a Lei; 

VI - acompanhar as rotinas de atendimento, manter a ordem e organização física; 

VII - supervisionar as rotinas de atendimento, gerenciar a escala de atendimento 
interno e em ações de atendimento externo; 

VIII - repassar orientações administrativas e operacionais a equipe, além de 
acompanhar prestando auxílio à execução das rotinas diárias; 

IX - solicitar e conferir o arquivo de documentos; 

X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Seção II
Das Competências da Coordenadoria de Assistência Social

Art. 14. A Coordenadoria de Assistência Social, diretamente subordinada ao 
Diretor-Presidente, compete:

I - planejar, elaborar, implementar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social;

II - realizar atendimentos sociais com orientações e informações ao público em 
situação de vulnerabilidade econômica e social, encaminhado pela rede sócio assistencial 
do Município de Campo Grande-MS; 

III - acolher, entrevistar e efetuar a análise documental visando promover a 
inclusão social e produtiva da população em estado de necessidade e situação de risco 
pessoal e social, por meio de programa de inclusão profissional de natureza assistencial, 
proporcionando ocupação, elevação de escolaridade, educação profissional e bolsa 
auxilio;

IV - promover palestras, seminários, roda de conversas e oficinas de 
aperfeiçoamento profissional e social com temas pré definidos de cunho orientativo e 
informativo visando o mercado formal ou informal de trabalho e/ou direcionamento aos 
cursos de qualificação profissional e social;

V - realizar entrevistas individuais e coletivas, com orientação e encaminhamento, 
tanto para o mercado de trabalho formal, para o programa de inclusão profissional 
PROINC e para a rede sócio assistencial (CAPS, CRAS, CREAS, entre outros) quando 
necessário;

VI - participar de congressos, seminários, encontros, cursos e outros eventos, 
visando o desenvolvimento profissional;

VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 15. O Programa de Inclusão Profissional – PROINC, diretamente subordinado 
à Coordenadoria de Assistência Social possui legislação própria.

Seção III
Das Competências da Coordenadoria de Educação Profissional

Art. 16. A Coordenadoria de Educação Profissional, diretamente subordinada ao 
Diretor-Presidente, compete:

I - propor, planejar, coordenar, executar, monitorar, supervisionar e avaliar planos, 
programas e projetos e atividades voltadas à educação profissional e tecnológica;

II - promover a educação profissional dos trabalhadores, por meio da oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica, abrangendo os cursos de formação inicial 
e continuada ou qualificação profissional, de educação técnica de nível médio, e de 
educação profissional e tecnológica de graduação e pós-graduação, em consonância com 
os interesses dos trabalhadores e as necessidades do mercado de trabalho; 

III - promover o desenvolvimento de programas e ações, por meio da oferta de 
cursos, voltados à Aprendizagem Profissional; 

IV - coordenar o planejamento e execução de ações de educação profissional e 
tecnológica na Fundação Social do Trabalho de Campo Grande - FUNSAT; 

V – acompanhar e avaliar a realização dos cursos executados por terceiros, por 
meio de convênios ou contratos, estabelecendo mecanismos que assegurem eficiência, 
eficácia e efetividade social; 

VI - promover a articulação e a integração das ações no âmbito das políticas 
públicas do trabalho, destacadamente com a intermediação de emprego, e programas 
de apoio ao empreendedorismo; 

VII - promover ou viabilizar a qualificação profissional dos beneficiários de 
programas de inclusão produtiva e de geração de emprego de renda; 

VIII - fornecer subsídios para a elaboração do planejamento estratégico da 
Fundação;

IX - colaborar na elaboração da proposta orçamentária da Fundação; 

X - analisar e propor conteúdos dos cursos a serem oferecidos, velando pela boa 
qualidade didático-pedagógica, segundo legislação vigente e demanda do mercado de 
trabalho; 

XI - proceder à análise dos relatórios das unidades executoras das ações na área 
de educação profissional e tecnológica; 

XII - elaborar relatórios de suas atividades;

XIII - propor, planejar, apoiar, realizar ou participar de congressos, seminários, 
cursos e encontros voltados à educação profissional e tecnológica; 

XIV - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Art. 17. A Escola de Educação Profissional, diretamente subordinada a 
Coordenadoria de Educação Profissional, possui legislação própria.

Seção IV
Das Competências da Coordenadoria de Empreendedorismo

Art. 18. A Coordenadoria de Empreendedorismo, diretamente subordinada ao 
Diretor-Presidente, compete:

I - propor, planejar, executar, acompanhar e avaliar programas, projetos e 
atividades voltadas ao Empreendedorismo; 

II - prestar apoio técnico, gerencial ou operacional às iniciativas empreendedoras 
da comunidade, que visem à geração de trabalho e renda, sendo estas de natureza 
individual ou coletiva, formal ou informal; 

III - apoiar, incentivar, implantar e coordenar ações voltadas para a geração de 
trabalho e renda; 

IV - elaborar programas e projetos objetivando a captação de recursos para o 
fomento às políticas de apoio ao empreendedorismo; 

V - articular parcerias com Gestores Públicos, Instituições de Apoio e Fomento 
ao Empreendedorismo, através de suas representações (Fóruns Nacional, Estadual, 
Regionais e Municipais); 

VI - apoiar a divulgação e o acesso ao mercado dos produtos e/ou serviços dos 
Empreendimentos Econômicos do Município; 

VII - promover a articulação e a integração das ações no âmbito das políticas 
públicas do trabalho, destacadamente com as políticas de educação profissional e 
microcrédito; 

VIII - propor alternativas que possibilitem à população desempregada ou 
subempregada, oportunidades de trabalho ou ocupação para a consequente obtenção 
de renda; 

IX - estabelecer mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa, das ações 
dos programas de geração de trabalho e renda; 

X - elaborar relatórios de suas atividades;

XI - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.

CAPÍTULO V
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS

Seção I
Das Competências da Coordenadoria de Articulação Técnica Institucional 

Art. 19. À Coordenadoria de Articulação Técnica Institucional, diretamente 
subordinada ao Diretor-Presidente, compete:

I - propor, planejar, coordenar, executar, monitorar, supervisionar e avaliar planos, 
programas, projetos nas áreas de estudos e pesquisas socioeconômicas, segurança e 
saúde do trabalho, emprego e trabalho decente, aperfeiçoamento da capacidade técnica 
e articulação das iniciativas institucionais das unidades da Fundação; 

II - implantar e implementar planos, programas e projetos, visando à realização 
de estudos e pesquisas socioeconômicas, destacadamente sobre o mercado de trabalho, 
visando à disseminação e a publicidade de dados estatísticos que permitam orientar a 
formulação e o planejamento de políticas públicas, bem como de iniciativas privadas;

III - coletar e analisar dados e informações relevantes para formulação de 
programas, projetos e elaboração de documentos de divulgação de propostas e ações 
da Fundação; 

IV - prestar assessoramento técnico e político-institucional ao Diretor-Presidente, 
na formulação de políticas públicas, na definição de diretrizes e programas e na 
implementação de ações da Fundação; 

V - coordenar, propor, planejar e executar ações que possibilitem, no âmbito 
da Fundação, maior integração e potencialização de suas atividades administrativas e 
programáticas; 

VI - promover o aperfeiçoamento da capacidade técnica e atuar na supervisão 
e coordenação da integração das atividades das unidades integrantes da Fundação, e 
quando necessário, subsidiar e propor o redimensionamento das ações; 

VII - consolidar os relatórios gerenciais dos diversos setores e elaborar o relatório 
geral das atividades da Fundação; 

VIII - promover, apoiar e incentivar medidas e iniciativas que possibilitem a 
garantia de direitos, a formalização do mercado de trabalho, o equilíbrio nas relações de 
trabalho e a segurança e saúde do trabalhador; 

IX - promover, apoiar e incentivar medidas e iniciativas que promovam e 
assegurem o emprego e trabalho no âmbito do município; 

X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Seção II
Das Competências da Coordenadoria de Recursos Humanos

Art. 20. À Coordenadoria de Recursos Humanos, diretamente subordinada ao 
Diretor-Presidente, compete:

I - manter atualizada a documentação referente ao quadro de pessoal da FUNSAT, 
referentes às pastas funcionais dos servidores, assim como controle de vagas, lotação, 
promoção, afastamentos, tempo de serviço, aposentadoria, licenças médicas, dentre 
outras;

II - manter atualizada as folhas de frequências dos servidores da FUNSAT;

III - controlar a frequência dos servidores através de sistema eletrônico próprio;

IV - organizar e manter atualizados a documentação e os fichários de legislação 
referentes a assuntos de pessoal;

V - manter o controle dos servidores de cedidos para a FUNSAT ou da FUNSAT;

VI - examinar, manter atualizado e informar ocorrências sobre provimento de 
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cargos, vacância, afastamentos do serviço, em caráter temporário ou definitivo;

VII - elaborar os atos de nomeação, concessão de férias, composição de 
comissões, substituições, licenças, punições e outros referentes ao pessoal da FUNSAT;

VIII - acompanhar a publicação de atos do interesse da FUNSAT, no Diário Oficial 
do Município;

IX - instruir, conjuntamente com a Procuradoria Jurídica, processos referentes 
à aposentadoria abono permanência, prorrogação de licença maternidade, e outros 
benefícios previstos em lei;

X - alimentar e acompanhar sistema próprio de folha de pagamento;

XI - organizar, encaminhar e providenciar os lançamentos de férias dos servidores;

XII - promover os expedientes necessários à posse dos servidores comissionados, 
providenciando documentação necessária;

XIII - instruir processos para avaliação de desempenho de servidores, acompanhar 
e orientar as chefias imediatas quanto as avaliações, manter as informações no sistema 
e encaminhar o processo para a Comissão de Avaliação para conclusão dos mesmos;

XIV - acompanhar os beneficiários do Programa de Inclusão Profissional lotados 
na FUNSAT, manter arquivo dos documentos, elaborar folha de pagamento mediante 
apresentação das folhas de frequências encaminhadas pela chefia imediata do 
beneficiário, providenciar o desvinculo conforme manifestação da chefia imediata;

XV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Seção III
Das Competências da Coordenadoria de Administração e Finanças

Art. 21. À Coordenadoria de Administração e Finanças, diretamente subordinada 
ao Diretor-Presidente, compete:

I - coordenar, orientar, elaborar, acompanhar, controlar e executar as ações 
administrativas e financeiras da Fundação; 

II - elaborar a proposta, implantar e acompanhar a execução orçamentária da 
Fundação em consonância com as diretrizes do Sistema de Planejamento Municipal, de 
acordo com o orçamento aprovado para a Fundação; 

III - coordenar, orientar, controlar e acompanhar a elaboração e a execução 
administrativa e financeira de planos, programas e projetos, por meio de convênios, 
termos de parceria, termo de cooperação, termo de adesão, contratos ou outros 
instrumentos de pactuação legal, com empresas privadas, órgãos públicos municipal, 
estadual e federal ou instituições da sociedade civil; 

IV - coordenar, orientar, controlar e acompanhar o desenvolvimento das ações 
administrativas nas áreas de tecnologia da informação, transporte, serviços diversos, 
almoxarifado, patrimônio, arquivos, contratos e convênios, compras e serviços; 

V - coordenar, acompanhar, conferir, orientar e executar as operações financeiras 
da Fundação, relativos à execução orçamentária, contabilidade, patrimônio e de 
prestação de contas; 

VI - organizar, planejar, coordenar, executar as ações estabelecidas pela Direção 
Superior, por meio das informações geradas pela contabilidade e relatórios administrativos 
das demais áreas, para alcançar os objetivos da Instituição; 

VII - desempenhar outras atividades compatíveis que lhes forem atribuídas pelo 
Diretor Presidente da Fundação; 

VIII - elaborar relatórios de suas atividades;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 22. À Divisão Administrativa, subordinada à Coordenadoria de Administração 
e Finanças, compete:

I - providenciar a compra/prestação dos serviços seguindo as especificações 
técnicas estabelecidas pelas coordenadorias competentes;

II - gerenciar os contratos administrativos, com verificação dos prazos de 
vigência, execução do objeto e saldo de empenho;

III - gerenciar todas as fases do processo de compras, desde a abertura do 
processo administrativo até o envio do mesmo para a Diretoria de Compras da Secretaria 
de Gestão (SEGES);

IV - gerenciamento da frota da FUNSAT;

V - gerenciamento do almoxarifado da FUNSAT;

VI - gerenciamento do patrimônio da FUNSAT;

VII - controle da manutenção predial da FUNSAT;

VIII - receber, guardar e zelar pela segurança dos processos e documentos que 
são arquivados na Fundação;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 23. À Divisão de Escrituração Contábil, subordinada a Coordenadoria de 
Administração e Finanças, compete:

I - registrar analítica e sistematicamente os atos e fatos da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial, mantendo a escrituração em perfeita ordem, de forma a permitir 
o atendimento de qualquer informação solicitada;

II - elaborar balancetes, balanço e demonstrativos contábeis;

III - separar e revisar, sob o ponto de vista legal, os documentos escriturados, 
verificando se foram obedecidas as normas técnicas, contábeis e financeiras de maneira 
a permitir o levantamento das tomadas de contas do ordenador de despesas e demais 
responsáveis pela movimentação de dinheiro, valores ou bens públicos, visando a sua 

salvaguarda;

IV - preservar a escrituração nominal dos responsáveis contábeis e ordenadores 
de despesa da FUNSAT;

V - emitir a nota de lançamento dos registros contábeis;

VI - analisar as contas de pessoal, fornecedores, restos a pagar, consignações, 
recursos da união, recursos estaduais, material de consumo, material permanente e 
contratos, assim como realizar necessários ajustes e correções;

VII - analisar e registrar periodicamente juntamente com a Coordenadoria de 
Administração e Finanças, a situação dos bens móveis e imóveis da FUNSAT, bem como 
as devidas depreciações, baixas e movimentações;

VIII - estabelecer diretrizes e prioridades para a realização das atividades a 
serem executadas pelas divisões sob sua responsabilidade;

IX - prestar conta dos recursos empregados e dos prazos ajustados ao gestor 
imediato, na periocidade estabelecida, e, notificar ao mesmo gestor em casos de 
descumprimento sobre quaisquer dos itens acordados;

X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

TÍTULO IV
DOS CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DOS TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 24. A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande será dirigida por um 
Diretor-Presidente, auxiliado diretamente por um Diretor-Adjunto e pelos seguintes 
titulares das unidades administrativas de sua estrutura:

I - As Assessorias, por Chefe de Assessoria;

II - As Coordenadorias, por Coordenadores;

III - As Gerências, por Gerente; 

IV - A Divisão, por Chefe de Divisão.

CAPÍTULO II
DAS SUBSTITUIÇÕES DOS TITULARES DE UNIDADES

Art. 25. Os titulares das unidades administrativas que compõem a estrutura 
operacional da Fundação serão substituídos, em suas ausências ou impedimentos:

I - o Diretor-Presidente, pelo Diretor-Adjunto ou por servidor público designado 
pelo Prefeito Municipal;

II - o Diretor-Adjunto, por um servidor, escolhido e designado pelo Diretor-
Presidente;

III - os Coordenadores, Gerentes e Chefes de Divisão, por servidor indicado pela 
chefia imediata a que se subordina o substituído e designado pelo Diretor-Presidente;

Parágrafo único. A designação de substituto de ocupantes de cargos em 
comissão que implique em ônus processar-se-ão por ato Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DOS DEMAIS OCUPANTES DE CARGOS EM 

COMISSÃO

Art. 26. São comuns a todos os titulares de cargos em comissão de direção, 
coordenação, gerência e chefia, com a finalidade de aperfeiçoar a execução de sua 
função e assegurar o cumprimento das competências institucionais da Fundação Social 
do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT), obedecer, no que couber, aos seguintes 
preceitos básicos:

I - orientar as áreas, no âmbito de sua competência, sobre os 
procedimentos que lhes são inerentes;

II - observar, continuamente, os princípios de qualidade e produtividade 
no exercício de suas atribuições;

III - ser exemplo dos valores da organização, compartilhar informações e 
difundir conhecimentos;

IV - acompanhar, sistematicamente, a satisfação dos usuários dos serviços sob 
sua responsabilidade, visando a aprimorar a prestação dos serviços;

V - primar pela ética profissional, no cumprimento de suas atribuições;

VI - cumprir e fazer cumprir as diretrizes estratégicas da Administração Municipal, 
seus atos normativos e disposições legais;

VII - zelar pelo cumprimento das atividades planejadas, nos prazos hábeis, 
garantindo o desempenho esperado e o atingimento das metas;

VIII - avaliar o desempenho das ações, dos programas e projetos sob sua 
competência, tendo como objetivo a melhoria contínua, a inovação e a criatividade;

IX - realizar, anualmente, a autoavaliação da gestão de sua área de atuação e 
elaborar plano para promover as melhorias indicadas.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
                                    
Art. 27. A coordenação interna de cada unidade será exercida em todos os 

níveis de direção, mediante a atuação dos dirigentes, realização de reuniões e outros 
procedimentos que se fizerem necessários.

Art. 28. Os casos omissos ou não previstos neste Regimento serão resolvidos 
pelo Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande. 
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DECRETO n. 14.050, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

 Dispõe sobre a concessão do Adicional de Função aos ocupantes do cargo 
efetivo de Topógrafo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, e dá 
outras providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 67 da 
Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o art. 24, § 2º, c.c. o art. 35, da Lei 
Complementar n. 199, de 3 de abril de 2012;

Considerando que o adicional de função é componente da remuneração que, além 
de gratificar condições peculiares de exercício do cargo, deve recompensar a experiência 
profissional que capacita o servidor para executar atribuições mais complexas de cargo, 
a medida que se eleva na carreira;

DECRETA:

Art. 1º O adicional de função, instituído no inciso VIII do art. 24 da Lei 
Complementar n. 199, de 3 de abril de 2012,  será atribuído aos Topógrafos, em razão 
do trabalho em locais que os expõe  a riscos à saúde, a desgaste físico e a elevado grau 
de desconforto no exercício das suas atribuições, em especial, as seguintes: 

I - efetuar levantamentos da superfície e subsolo da terra, de sua topografia 
natural e das obras existentes, determinando o perfil, a localização, as dimensões exatas 
e a configuração de terrenos, campos e estradas; 

II - fornecer os dados básicos necessários aos trabalhos de construção, exploração 
e elaboração de mapas;

III - analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e especificações, 
estudando-os e calculando as medições a serem efetuadas para preparar esquemas de 
levantamentos topográficos, planimétricos e altímetros; 

IV - efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as 
características do terreno para decidir os pontos de partida, vias de melhor acesso e 
selecionar materiais e instrumentos; 

V - realizar levantamentos da área demarcada, posicionando e manejando 
teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição para 
determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de nível e outras 
características da superfície terrestre, de áreas subterrâneas e de edifícios;
 

VI - registrar, nas cadernetas topográficas, os dados obtidos, anotando os valores 
lidos e os cálculos numéricos efetuados para analisá-los posteriormente; 

VII - avaliar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando 
fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos 
para complementar as informações registradas e verificar a precisão das mesmas; 

VIII - supervisionar os trabalhos topográficos, determinando o balizamento, 
a colocação de estacas e indicando referências de nível, marcos de locação e demais 
elementos para orientar seus auxiliares na execução dos trabalhos. 

Parágrafo único. O adicional de função será concedido ao Topógrafo, em efetivo 
exercício, que desempenha suas atribuições em jornada de oito horas e executa as 
tarefas inerentes ao cargo efetivo em órgão ou entidade da Prefeitura Municipal.

Art. 2º O adicional de função será e atribuído ao ocupante do cargo de Topógrafo, 
de acordo com seu posicionamento na carreira, em valor correspondente à aplicação 
sobre o respectivo vencimento dos seguintes coeficientes:

I - 1.0 (um ponto zero), na classe A; 

II - 1.5 (um ponto cinco) nas classes B e C;

III - 2.0 (dois ponto zero), nas classes D e E;

IV - 2.5 (dois ponto cinco), nas classes F e G;

V - 3.0 (três ponto zero), na classe H.

§ 1º O adicional de função não será pago nos afastamentos do exercício do cargo, 
exceto para exercer cargo de provimento em comissão ou função de confiança em órgão 
ou entidade do Poder Executivo Municipal.

§ 2º A vantagem de que trata este Decreto será devida nas cedências, com 
compensação ou ressarcimento da remuneração, e para participação em projetos de 
interesse do Município, de natureza especial reconhecida pelo Prefeito Municipal.

Art. 3º Não poderão ser pagas, cumulativamente, com a adicional de função de 
que trata este Decreto, as vantagens referidas no inciso II do art. 24, e nos incisos IV, V, 
VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV e XVII do art. 25, todos da Lei Complementar n. 199, de 3 de 
abril de 2012, e outras assemelhadas.

Parágrafo único. Os servidores que, nos termos da legislação específica, fizerem 
jus a adicional ou gratificação, com base em avaliação de desempenho, poderão optar, a 
qualquer momento, pela vantagem que lhe for mais vantajosa.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
contar de 1º de setembro de 2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO n. 14.051, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Aprova o Regimento Interno da Câmara de Conciliação Fiscal e dá outras 
providências. 

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado do Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 
67, da Lei Orgânica do Município de Campo Grande e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar n. 272, de 4 de dezembro de 2015, alterada pela Lei Complementar n. 
351, de 22 de abril de 2019,

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo Único deste Decreto, o Regimento 
Interno da Câmara de Conciliação Fiscal – CCF no Município de Campo Grande em 

Diretor-Adjunto

ANEXO II AO DECRETO n. 14.047, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.
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conformidade com as disposições dos arts. 8º e 9º da Lei Complementar n. 272, de 
2015, alterada pela Lei Complementar n. 351, de 22 de abril de 2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

ALEXANDRE ÁVALO SANTANA
Procurador-Geral do Município

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

JORGE TAKESHI OTUBO
Presidente da CCF

ANEXO ÚNICO DO DECRETO n. 14.051/2019.

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO FISCAL - CCF

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º A Câmara de Conciliação Fiscal - CCF no Município de Campo Grande, 
criada pelo art. 21 do Decreto n. 13.971, de 22 de agosto de 2019, em conformidade 
com as disposições dos arts. 8º e 9º da Lei Complementar n. 272, de 4 de dezembro 
2015, alterada pela Lei Complementar n. 351, de 22 de abril de 2019, tem por finalidade 
promover a conciliação, a mediação para a solução de controvérsias administrativas 
ou judiciais, que envolvam demandas de natureza tributária ou não tributária, entre a 
Fazenda Pública Municipal e o sujeito passivo no âmbito do Município de Campo Grande, 
competindo-lhe: 

I - formular, avaliar, apreciar, aprovar ou rejeitar propostas de conciliação 
para prevenção ou terminação de litígios de natureza tributária ou não tributária; 

II - solicitar aos órgãos internos da Prefeitura Municipal, ou a parte 
requerente, diligências, vistorias, laudos, avaliações, documentos e outras providências 
que entender necessária para a solução da conciliação fiscal;

III - lavrar Termo de Conciliação e remeter para publicação, na imprensa 
oficial, após assinatura das partes; e

IV - exercer outras atribuições relacionadas à sua área de atuação, 
previstas em Lei ou Regulamento. 

Parágrafo único. A CCF reger-se-á pelas disposições contidas neste Regimento 
e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis. 

Art. 2º Nos processos submetidos à apreciação da CCF assegurar-se-á 
a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, não-discriminação, 
colaboração, moralidade, imparcialidade, interesse público, segurança jurídica, 
confidencialidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, boa-fé, 
confiança, economicidade, publicidade e transparência.   

Parágrafo único. Nos casos submetidos à apreciação da CCF é vedado afastar 
a aplicação de lei ou de ato normativo sob o fundamento de inconstitucionalidade.

Art. 3º Nos processos de competência da CCF serão observadas, 
subsidiariamente, as normas do Código Tributário Nacional, os princípios gerais do 
Direito Público, a Legislação Federal e Municipal pertinente à matéria e a jurisprudência 
dos Tribunais. 

CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO

Art. 4º A CCF funcionará junto à SEFIN que deverá garantir os meios e os 
recursos necessários ao perfeito desempenho de suas atividades. 

Art. 5º O horário de funcionamento da Secretaria-Geral da CCF é o mesmo 
estabelecido para o funcionamento da SEFIN.

Art. 6º  A CCF funcionará por meio de sessões ordinárias e extraordinárias. 

Art. 7º As sessões da CCF serão realizadas na sala de audiência, ou em outro 
local, designado pelo Presidente, quando motivo relevante assim determinar.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 8º Para o cumprimento de suas finalidades, a CCF contará com a seguinte 
estrutura organizacional: 

I - Conselho Pleno; 

II - Presidência; 

III - Secretaria-Geral. 

Art. 9º O Conselho Pleno é o órgão conciliador da CCF, compreendendo a reunião 
de seus membros em sessão plenária, para deliberar sobre os pedidos de conciliação.

§ 1º As deliberações do Conselho Pleno serão aprovadas pela maioria 
simples, sendo que, em caso de empate, o desempate caberá ao Presidente.

§ 2º São atribuições dos membros da CCF:

I - participar, com direito a voz e voto, das sessões do Conselho Pleno, 
quando convocado; 

II - examinar, estudar e relatar os processos que lhes forem distribuídos, 

proferindo voto escrito e fundamentado; 

III - devolver à Secretaria-Geral da CCF, no prazo regimental, os processos 
que lhes forem distribuídos, para inclusão em pauta de julgamento;

IV - apreciar os pedidos de juntada, anexação ou apensamento de provas, 
bem como os de desentranhamento de peças e de concessão de certidões e cópias, nos 
processos em que atuar como relator; 

V - redigir o acórdão do julgamento de processo em que for Relator, 
quando seu voto for vencedor, no prazo de 8 (oito) dias úteis a contar do julgamento; 

VI - requisitar as diligências necessárias à instrução dos processos que lhes 
forem distribuídos ou que tenha efetuado pedido de vista; 

VII - fazer relatório do processo, na qualidade de relator, procedendo a sua 
leitura e esclarecendo sobre as dúvidas, quando solicitado pelos demais membros da 
CCF;

VIII - fundamentar o voto proferido em todos os processos submetidos a sua 
relatoria, e nos demais, quando julgar conveniente; 

IX - pedir vista dos processos, quando julgar necessário para exame da 
matéria em debate, e se for o caso, apresentar voto em separado, no prazo de 8 (oito) 
dias; 

X - pedir a palavra sempre que tiver de usá-la para intervir nos debates ou 
justificar seu voto, sem limitação do tempo; 

XI - declarar-se impedido para julgar os processos, nos casos previstos 
neste Regimento;

XII - solicitar ao Presidente da CCF, com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias a convocação de seu suplente quando, eventualmente, tenha de afastar-se por uma 
ou mais sessões; 

XIII - praticar os demais atos inerentes a sua condição de membro integrante 
da CCF. 

§ 3º Aos membros suplentes, em exercício, são atribuídos os mesmos direitos, 
deveres, competência e tratamento dos membros titulares. 

Art. 10. A Presidência é o órgão de direção administrativa e de representação 
institucional, composta pelo Presidente, para o desempenho das atribuições previstas 
neste Regimento Interno. 

Parágrafo único. São atribuições do Presidente da CCF:

I - representar a CCF, para todos os efeitos legais;

II - dirigir, supervisionar e coordenar todos os serviços e atividades de 
caráter administrativo da CCF; 

III - presidir as sessões do Conselho Pleno, manter a ordem dos trabalhos, 
resolver as questões de ordem e apurar o resultado das votações; 

IV - proferir nos julgamentos somente o voto de qualidade, nos casos de 
empate;

V - convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias; 

VI - distribuir, mediante sorteio em sessão, os processos para o relator; 

VII - despachar o expediente da CCF; 

VIII - consignar nas atas sua aprovação e assiná-las com o Secretário-Geral 
e demais membros da CCF;

IX - conceder e cassar a palavra regimentalmente; 

X - suspender a sessão, na impossibilidade de manter a ordem, podendo 
mandar retirar quem a perturbe;

XI - assinar os acórdãos em conjunto com o relator ou com o membro 
revisor responsável pelo voto vencedor;

XII - convocar os membros suplentes, nas faltas ou impedimentos dos 
titulares, com 2 (dois) dias de antecedência da sessão do Conselho Pleno; 

XIII - conceder licenças aos membros da CCF nos casos de doença ou outro 
motivo relevante, na forma e prazo previsto neste Regimento; 

XIV - comunicar ao Secretário Municipal de Finanças e Planejamento, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o término do mandato dos membros titulares 
e suplentes; 

XV - comunicar ao Secretário Municipal de Finanças e Planejamento a perda 
de mandato do membro nos casos previstos neste Regimento;

XVI - apreciar os pedidos dos membros da CCF, referentes à prorrogação de 
prazos para julgamento de processos ou as justificativas de ausências às sessões;

XVII - aprovar a escala de férias do pessoal lotado na Secretaria-Geral, 
observando a legislação própria; 

XVIII - apresentar anualmente ao Secretário Municipal de Finanças e 
Planejamento, relatório circunstanciado dos trabalhos realizados pela CCF; 

XIX - requisitar servidor para execução dos serviços e pronta substituição 
dos mesmos, quando for o caso; 

XX - requisitar o pagamento de verba indenizatória a que fizer jus os 
membros da CCF, em decorrência do comparecimento e participação em sessões 
ordinárias e extraordinárias realizadas pela CCF;

XXI - declarar a nulidade do Termo de Conciliação, hipótese em que se dará 
ciência ao Secretário Municipal de Finanças e Planejamento e do Procurador-Geral do 
Município, conforme o caso; e

XXII - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno da CCF, exercendo as 
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demais atribuições que lhe competir nos termos das leis aplicáveis. 

Art. 11. A Secretaria-Geral contará com um cartório central, um secretário-
geral e um assessor técnico para serviço de apoio técnico-administrativo, nomeados pelo 
Prefeito Municipal, para execução das atribuições previstas neste Regimento Interno ou 
que lhes forem conferidas por Lei ou Regulamento.

§ 1º São atribuições do Secretário-Geral:

I - coordenar, controlar e avaliar a prestação do apoio técnico e 
administrativo à CCF, respondendo perante a Presidência pela regularidade dos seus 
serviços; 

II - secretariar as sessões do Conselho Pleno, procedendo à leitura do 
expediente e a redação das respectivas atas, assinando-as juntamente com o Presidente 
e os demais membros da CCF;

III - organizar a folha de pagamento com o valor do jetom a que fizer jus 
cada membro da CCF, apresentando-lhe relatório; 

IV - propor normas e procedimentos de atuação com vista à melhoria das 
ações desenvolvidas pela Secretaria-Geral;

V - expedir certidões, notificações, ofícios e intimações na ausência ou por 
determinação do Presidente;

VI - autenticar as certidões e as fotocópias de documentos requeridas 
pelos interessados, uma vez deferido o pedido pelo Presidente; 

VII - organizar, juntamente com o Presidente, a pauta de julgamento e dar 
cumprimento de diligências requeridas; 

VIII - promover a convocação dos membros da Câmara, para as sessões do 
Conselho Pleno; 

IX - providenciar as pautas de julgamento dos processos; 

X - lavrar atas das sessões, termos ou quaisquer documentos emitidos 
pela CCF e subscrevê-los; 

XI - prestar informações aos interessados sobre o andamento dos processos 
em tramitação na CCF;

XII - executar outras atividades relacionadas a sua área de atuação ou que 
lhes forem atribuídas pelo Presidente ou Conselho Pleno.

§ 2º São atribuições do assessor técnico:

I - coordenar, controlar e avaliar os serviços de protocolo, e encaminhamento 
de processos e documentos recebidos, registrando as suas movimentações; 

II - preparar e encaminhar para julgamento os processos e demais expedientes; 

III - levar conclusos ao Presidente, todos os processos devidamente 
instruídos, para distribuição, bem como os devolvidos pelos membros, para organização 
da pauta de julgamento ou cumprimento de diligências;

IV - receber, preparar e encaminhar toda a correspondência e expedientes 
da CCF; 

V - preparar e remeter para publicação no DIOGRANDE as pautas de 
julgamentos, termo de conciliação e demais atos da CCF; 

VI - fazer afixar nas dependências da CCF, as pautas de julgamento, 
fazendo nela constar o número do processo, o nome do relator, do contribuinte e de seu 
patrono, quando for representado por advogado devidamente habilitado nos autos;

VII - organizar e gerenciar o arquivo geral, especialmente os dos Termos de 
Conciliações, e atas da CCF;

VIII - organizar e manter atualizado o arquivo de legislação de interesse da 
CCF; 

IX - registrar, classificar, arquivar e manter atualizado os Termos 
de Conciliações da CCF e as decisões de outros órgãos que possam interessar no 
desenvolvimento de suas atividades;

X - Encaminhar à repartição competente os processos julgados ou findos, 
para cumprimento de conciliação transitada em julgado; 

XI - preparar e avaliar relatórios gerenciais e estatísticos das atividades da 
CCF relativos ao acompanhamento e controle dos processos; 

§ 3º O cargo de Secretário-Geral da CCF deverá ser preenchido, 
preferencialmente, por servidor pertencente ao quadro de provimento efetivo, lotado 
na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e com experiência na área da 
Administração Tributária.

TITULO II
DA DISTRIBUIÇÃO E JULGAMENTO DOS PROCESSOS

CAPITULO I
DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS

Art. 12. A distribuição dos processos será efetuada durante as sessões, 
proporcionalmente, mediante sorteio, pelo Presidente da CCF, aos membros, para 
emissão de relatório e voto, obedecida a ordem de entrada na Secretaria-Geral. 

§ 1º Deverá ser assegurada aos membros da CCF a distribuição da mesma 
quantidade de processos para julgamento.

§ 2º O membro da CCF que tiver recebido número maior ou menor de 
processo em relação aos demais sujeitar-se-á a compensação para menos ou mais, nos 
sorteios seguintes.

§ 3º Os processos que apresentarem identidade de interessado, de pedido 
e causa de pedir, serão apensados e distribuídos ao mesmo relator, para emissão de 
relatório e voto, assegurada a compensação em ulterior distribuição. 

Art. 13. Caberá ao membro relator do processo requerer ao Presidente da 

CCF todas as diligências que julgar necessárias ao preparo dos autos e ao perfeito 
esclarecimento da causa. 

Art. 14. O relator, dentro de 15 (quinze) dias úteis, encaminhará os processos 
que lhe forem distribuídos, com os relatórios, à Secretaria-Geral, a fim de que sejam 
incluídos em pauta de julgamento. 

Parágrafo único. Quando, a requerimento do relator, for realizada qualquer 
diligência, será prorrogado o prazo para a entrega do relatório por mais 8 (oito) dias 
úteis contados da data em que receber a diligência cumprida. 

Art. 15. A Secretaria-Geral, após o recebimento do processo pelo relator, terá 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para preparar a sua inclusão em pauta de julgamento, a 
ser definida pelo Presidente.

Art. 16. Nenhum membro da CCF poderá reter o processo além dos prazos 
estabelecidos, salvo por motivo justificado e por escrito, aceito pelo Presidente, antes do 
vencimento do prazo. 

CAPITULO II
DA PAUTA PARA JULGAMENTO

Art. 17. As pautas de julgamentos, contendo o dia e o horário de início das 
sessões e os processos a serem analisados, serão definidas pelo Presidente da CCF, 
publicadas no Diário Oficial do Município - DIOGRANDE e afixadas no quadro de Editais 
da CCF, com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis.

§ 1º Recaindo a sessão de julgamento em feriado ou em data que tiver 
sido decretado ponto facultativo, ela será realizada no primeiro dia útil subseqüente, 
independentemente de nova publicação.

§ 2º Os processos que não forem julgados na sessão para a qual forem 
designados serão apreciados na sessão imediatamente posterior, independente da 
intimação. 

Art. 18. A organização da pauta de julgamento observará a ordem de 
precedência da devolução dos processos conclusos para julgamento. 

Art. 19. A ordem dos processos constantes da pauta de julgamento será 
obedecida nas sessões de julgamento, salvo pedido de preferência.

§ 1º Terá preferência para julgamento o processo: 

I - que não tenha sido julgado em sessão anterior;

II - que apresente relevância em razão do valor do débito nele discutido; 

III - que apresente conexão de matéria;

IV - em poder do suplente, depois de cessada a substituição. 

§ 2º A ordem dos julgamentos dos processos poderá ser alterada, a critério 
do Presidente da CCF, quando necessário ao bom andamento dos trabalhos. 

CAPITULO III
DO JULGAMENTO DOS PROCESSOS

Art. 20. Anunciado, pelo Presidente da CCF, o processo que vai entrar em 
julgamento, pelo seu número e nome das partes, será dado à palavra ao relator. 

Art. 21. O relator fará a leitura do relatório e do seu voto e, em seguida, será 
a matéria submetida à discussão. 

Art. 22. As questões preliminares, se houver, deverão ser apreciadas antes do 
mérito. 

Parágrafo único. Rejeitada a preliminar, seguir-se-á a discussão e a votação da 
matéria principal, que deverá ser objeto de pronunciamento, também, pelos membros 
que forem vencidos nas preliminares. 

Art. 23. Constatada a existência de nulidade sanável, o julgamento poderá ser 
convertido em diligência, a fim de que seja a falta suprida. 

Parágrafo único. Concluída a diligência de que trata o caput deste artigo, 
o processo retornará ao relator ou revisor para dar seqüência ao julgamento, sendo 
incluído, novamente, em pauta para julgamento. 

Art. 24. O Presidente da CCF intervirá nos debates, sempre que entender 
necessário e advertirá aqueles que perturbem a ordem dos trabalhos ou faltar à 
consideração devida aos membros da CCF, ao seu Presidente, ou aos servidores da 
Secretaria-Geral, podendo: 

I - cassar a palavra pelo não atendimento da advertência; 

II - determinar a retirada daqueles que perturbarem a ordem dos trabalhos 
do recinto da sessão, inclusive, se necessário, com auxílio da Guarda Municipal; 

III - tomar outras medidas visando a manutenção da ordem dos trabalhos. 

Art. 25. Encerrado os debates, serão tomados os votos, a serem proferidos 
verbalmente, podendo ser apresentada, posteriormente, declaração em apartado, que 
será juntada aos autos e fará parte integrante do julgamento. 

Art. 26. Iniciada a votação com a exposição do voto do relator, o Presidente 
prosseguirá com a tomada de voto dos demais membros da CCF.

Parágrafo único. Somente poderão votar os membros da CCF que tiverem 
assistido a leitura do relatório ou que tenham participado dos debates, ou ainda, aquele 
que se julga apto a proferir seu voto. 

Art. 27. O membro da CCF que não se considerar suficientemente esclarecido 
sobre a matéria posta em julgamento, poderá pedir vista do processo, pelo prazo de 08 
(oito) dias úteis, findo o qual deverá ser devolvido em sessão.

Art. 28. Independente do direito de pedir vista, poderá qualquer dos membros 
da CCF solicitar diligências, perícia ou informação, no sentido de serem prestados 
esclarecimentos que considere indispensáveis ao julgamento da causa. 

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput deste artigo, o processo 
será retirado de pauta e promovido, pelo Presidente da CCF, os esclarecimentos que se 
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fizerem necessários. 

Art. 29. Antes de proclamada a decisão, qualquer membro da CCF, pedindo a 
palavra, pela ordem, poderá modificar o seu voto já proferido. 

Art. 30. As decisões do Conselho Pleno da CCF serão tomadas pela maioria de 
votos, cabendo ao Presidente apenas o voto de qualidade, no caso de empate.

Parágrafo único. Fica facultada ao Presidente da CCF, a retenção de processo 
em que tenha de proferir voto de desempate, até a segunda sessão seguinte. 

CAPITULO IV
DOS ACÓRDÃOS

Art. 31. As decisões relativas aos processos julgados pelo Conselho Pleno, 
receberão a forma de acórdão, que será redigido pelo membro relator ou pelo condutor 
do voto vencedor, no prazo de 8 (oito) dias úteis após o julgamento, de maneira clara 
e objetiva, de modo a conter os fatos e argumentos debatidos, apreciar as questões 
preliminares e incidentais pendentes e fundamentar as conclusões. 

§ 1º Se o relator for vencido, deverá redigir o acórdão, dentro do mesmo 
prazo, o membro da CCF cujo voto tenha sido vencedor, preferencialmente, por aquele 
que primeiro votou no sentido que prevaleceu a decisão. 

§ 2º O voto vencido poderá integrar a decisão desde que o seu prolator o 
requeira na sessão de julgamento. 

Art. 32.  Depois de redigido o acórdão, será ele incluído em sessão, para leitura 
pelo redator e conferência pelo Conselho Pleno da CCF. 

Art. 33. O acórdão obedecerá, quanto à forma, a seguinte disposição: 

I - ementa, que indicará, resumidamente:

a) o assunto tratado; 

b) a tese jurídica que prevalecer no julgado. 

II - relatório, com a exposição resumida de todas as intercorrências de 
maior relevância do processo; 

III - voto do relator, com a exposição da análise das questões de fato e de 
direito, bem como, as razões de decidir;

IV - dispositivo, consistente no pronunciamento efetivo sobre o processo, 
abrangendo as questões preliminares, se houver, bem como, o mérito. 

§ 1º O acórdão deverá ser assinado pelo presidente e pelo relator, ou pelo 
membro condutor do voto vencedor, caso vencido o relator. 

§ 2º Ocorrendo o afastamento definitivo do relator ou do condutor do voto 
vencedor, após a sessão de julgamento e, na impossibilidade de se obter sua assinatura, o 
acórdão será assinado pelo Presidente, e, por um dos membros que tenha acompanhado 
o voto vencedor. 

Art. 34. As conclusões dos acórdãos serão publicadas no DIOGRANDE, sob a 
designação numérica e com indicação nominal dos contribuintes e de seus representantes, 
dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a sua aprovação pelo Conselho 
Pleno. 

CAPITULO IV
DOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES

Art. 35. No Termo de Conciliação deverá constar:

I - identificação das partes e dos seus respectivos representantes legais, 
se houverem;

II - número do processo administrativo ensejador do lançamento do 
crédito tributário ou que originou o crédito não tributário, conforme a hipótese;

III - número do acórdão da CCF;

IV - número do processo judicial se tratar de crédito oriundo de título 
judicial;

V - natureza, data da constituição e valor do crédito tributário ou não 
tributário a ser compensado, com a identificação dos acréscimos legais devidos; e

VI - identificação dos períodos de competências, nos casos dos tributos 
sujeitos a lançamentos por homologação e respectivos valores a serem compensados.

Parágrafo único. O Termo de Conciliação será juntado, por cópia, aos autos do 
processo fiscal administrativo que ensejou o respectivo lançamento ou do correspondente 
processo administrativo originário do crédito não tributário, permanecendo o original nos 
próprios autos da compensação, para fins de acompanhamento e baixa administrativa 
dos respectivos créditos.

Art. 36. O Termo de Conciliação, após assinado pelas partes e publicado, não 
poderá ser alterado ou desconstituído, salvo nos seguintes casos:

I - nulidade absoluta ou relativa;

II - quando ocorrer prevaricação, concussão, corrupção, dolo, simulação, 
fraude ou má-fé na sua formulação; e

III - em outras hipóteses previstas na legislação em vigor.

§ 1º  A declaração de nulidade do Termo de Conciliação dar-se-á em 
procedimento regular, ficando assegurado ao interessado o direito de defesa, que deverá 
ser exercido no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da notificação.

§ 2º  A declaração de nulidade do Termo de Conciliação será proclamada 
pelo Presidente da CCF, após deliberação de seus membros.

§ 3º A declaração de nulidade impedirá a celebração de nova conciliação.

TITULO III
DOS IMPEDIMENTOS E DAS SUSPEIÇÕES DOS MEMBROS DA CCF

Seção I
Dos Impedimentos

Art. 37. Os membros da CCF declarar-se-ão impedidos de atuar nos casos que 
lhes interessarem pessoalmente, ou às empresas ou sociedades da qual façam parte, na 
condição de sócios, acionistas, interessados, advogado, representante ou membros da 
diretoria, de conselho, consultoria ou assessoria.

§ 1º Igual impedimento existe em relação aos membros da CCF que tenham 
funcionado como autor do procedimento fiscal, parte, Procurador Municipal ou aquele 
que tenha proferido decisão no processo.

§ 2º Subsiste o impedimento quando na conciliação estiverem envolvidos 
interesses diretos ou indiretos de parentes, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, 
inclusive. 

Seção II
Da Suspeição

Art. 38. Os membros da CCF declarar-se-ão suspeitos de funcionar nos 
processos quando:

I - cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, do sujeito passivo, em linha 
reta ou, na colateral, até o terceiro grau;

II - interessado no julgamento da conciliação;

III - amigo íntimo ou inimigo capital do contribuinte; e

IV - por questão de foro íntimo. 

Seção III
Dos Procedimentos para Arguição de Impedimento e Suspeição

Art. 39. O impedimento e a suspeição será arguido mediante petição, 
onde serão indicados os fatos que a motivaram, anexando-se, quando houver, prova 
documental. 

Art. 40. O Presidente da CCF, ao despachar a petição, determinará que sobre ela 
se manifeste o arguido, no prazo de 08 (oito) dias úteis, ordenando, ainda, a suspensão 
da conciliação até solução definitiva da arguição pelo Conselho Pleno. 

§ 1º Reconhecida ou julgada procedente a argüição, serão declarados 
nulos os atos praticados pelo conciliador impedido ou suspeito, caso em que os autos 
do processo principal serão submetidos à nova análise, na forma estabelecida deste 
regimento. 

§ 2º Ressalvadas as hipóteses legais, não se fornecerá, exceto ao argüente 
e ao argüido, certidão de quaisquer peças do processo. 

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o pedido de certidão formulado 
pelo argüente ou argüido, deverá ser formalizado mediante requerimento escrito e 
fundamentado ao Presidente da CCF, contendo assinatura com firma reconhecida por 
Tabelião Público do requerente ou de seu procurador, sendo indispensável o pedido, 
quando assinado por procurador, a anexação do instrumento de mandato em via original 
ou cópia autenticada. 

TITULO III
DAS AUDIÊNCIAS

Art. 41. As audiências serão realizadas:

I - ordinariamente, 1 (uma) vez por semana, em dia e hora previamente 
definidos pelo Presidente, com duração máxima de 3 (três) horas. 

II - extraordinariamente, tantas vezes quanto necessárias, diante do 
volume de processos ou toda vez que razões especiais as justificarem, em dia e hora 
fixados pelo Presidente. 

§ 1º As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente ou pela 
maioria absoluta dos membros do Conselho Pleno, com antecedência mínima de 7 (sete) 
dias úteis. 

§ 2º As sessões serão realizadas normalmente na Sala de Audiência da 
CCF ou em outro local, designado por seu Presidente, quando motivo relevante assim 
determinar. 

TITULO IV
DOS AFASTAMENTOS

Seção I
Das Licenças

Art. 42. os membros da CCF e aos servidores da Secretaria-Geral, poderá ser 
concedida licença nos casos de doença ou de outros motivos relevantes, na forma da 
legislação vigente aplicável ao servidor público municipal. 

§ 1º Finda a licença, o membro titular deverá reassumir imediatamente o exercício 
de sua função, salvo no caso de prorrogação, que poderá ser concedida mediante 
requerimento apresentado antes do término do prazo anteriormente concedido. 

§ 2º O membro licenciado deixará de perceber a verba indenizatória prevista no 
artigo 93, que será atribuída ao seu substituto legal. 

Seção II
Das férias

Art. 43. Farão jus a férias regulamentares de acordo com a legislação 
pertinente, os servidores efetivos e os comissionados que exerçam suas atribuições na 
CCF.

Parágrafo único. Para o gozo dos direitos previstos no caput deste artigo, 
deverão os servidores comunicar ao Presidente da CCF com, no mínimo, 30 (trinta) dias 
de antecedência. 

Seção III
Das Substituições

Art. 44. O Presidente , em caso de ausência ou impedimento, será substituído 
pelo membro integrante da CCF titular do quadro efetivo. 
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Art. 45. Nas substituições, em geral, será obedecida a seguinte ordem:

I - o membro titular, pelo suplente;

II - o Secretário-Geral, por um dos servidores lotados no setor, designado 
pelo Presidente da CCF.

Parágrafo único. Para as substituições temporárias dos representantes do 
Município, o suplente será convocado pelo Presidente da CCF, alternadamente, mantida 
sempre a proporcionalidade de representação estabelecida neste artigo.

Art. 46. A convocação de membro suplente será feita com antecedência mínima 
de 2 (dois) dias úteis. 

Parágrafo único. O não atendimento à convocação, sem motivo justificado será 
considerado como falta à sessão.

Art. 47. O membro da CCF que tenha de se afastar, por mais de 30 (trinta) 
dias, das sessões ordinárias e extraordinárias, deverá comunicar ao Presidente da CCF 
por escrito.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de que trata o caput deste artigo, o membro 
da CCF que, por motivos particulares ou de força maior, não puder retornar suas 
atividades, poderá solicitar o seu afastamento temporário por, no máximo, 90 (noventa) 
dias, período em que será substituído pelo suplente. 

TITULO V
DA PERDA DE MANDATO

Art. 48. Perderá o mandato o conciliador da CCF que:

I - deixar de comparecer a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas ou 6 
(seis) intercaladas, no mesmo exercício, sem motivo justificado;

II - usar de meios ou atos ou da condição de membro da CCF para obter 
favorecimento pessoal, bem como proceder no exercício de suas funções com dolo ou 
fraude;

III - recusar, omitir ou retardar o exame da conciliação, sem justo motivo. 

§ 1º O membro da Câmara incurso nos incisos do caput deste artigo 
será notificado pelo Presidente da CCF do teor das acusações que lhes são imputadas, 
assegurando-lhe o direito de apresentar defesa, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias 
úteis, contados da data do recebimento da notificação.

§ 2º A defesa deverá ser protocolizada e autuada na Secretaria-Geral 
da CCF, fundamentada nas razões de fato e de direito, bem como instruída com os 
documentos e provas necessárias ao esclarecimento da causa.

§ 3º Desde que requerido, será permitido no ato da defesa, ao membro da 
câmara, consultar os livros de ata e registro de presença, bem como, outros documentos, 
facultando-lhe o direito de requerer e obter a extração de cópias que julgar conveniente. 

§ 4º Apresentada a defesa, o Presidente da CCF designará uma comissão 
especial constituída de 3 (três) membros titulares para apreciá-la e emitir parecer 
conclusivo no prazo de 3 (três) dias úteis.

§ 5º A defesa apresentada tempestivamente, a critério do Presidente, 
poderá o membro da CCF participar regularmente das sessões sendo-lhe vetado, no 
entanto, a distribuição de novos casos. 

§ 6º Concluído pela procedência da defesa, o membro da CCF continuará no 
exercício de seu mandato e o processo será arquivado. 

§ 7º Não sendo acatada a defesa ou não tendo sido a mesma apresentada, o 
membro da CCF perderá em definitivo o seu mandato, cabendo ao Presidente comunicar 
imediatamente o fato ao Secretário Municipal de Finanças e Planejamento para as 
providências cabíveis. 

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

CAPITULO I
DA RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA

Art. 49. Os conciliadores da câmara perceberão vantagem financeira 
denominada jetom, por sessão a que comparecerem, conforme critérios fixados em 
Decreto do Poder Executivo. 

§ 1º O jetom devido aos membros por participação em sessão extraordinária 
será acrescido em 50% (cinqüenta por cento). 

§ 2º Se a sessão ordinária ou extraordinária do Conselho Pleno da CCF 
não puder ser realizada por falta de quorum, os membros presentes farão jus ao 
percebimento do jetom. 

Art. 50. A vantagem financeira de que trata o artigo 53 tem natureza 
indenizatória e eventual, e visa compensar o comparecimento às sessões da CCF e o 
trabalho realizado como conciliador, sem prejuízo de suas atribuições profissionais e 
funcionais. 

Art. 51. A vantagem financeira de que trata o artigo 53, quando atribuída 
aos representantes do Município, não se soma a remuneração para efeito de limite 
constitucional, não se incorpora ao vencimento e não integra a base de cálculo para 
décimo terceiro salário, abono de férias e contribuição previdenciária. 

Art. 52. O Secretário-Geral da CCF e o assessor técnico também perceberão a 
vantagem financeira de que trata o artigo.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 53. Não se realizarão audiências da Câmara de Conciliação Fiscal: 

I - nos feriados e nos dias em que for declarado de ponto facultativo nas 
repartições municipais;

II - na quarta-feira de cinza;

III - no período de 20 de Dezembro a 20 de Janeiro. 

Parágrafo único. O recesso previsto no inciso III deste artigo suspenderá o 
curso dos prazos e o que lhe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil seguinte 
ao término do recesso. 

Art. 54. A reforma ou qualquer alteração deste Regimento Interno ou de 
quaisquer de suas disposições deverá ser aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros 
da CCF. 

Art. 55. Os casos omissos e não previstos neste Regimento Interno serão 
decididos pelo Conselho Pleno, mediante aprovação da maioria absoluta de seus 
membros. 

Art. 56. O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

EDITAL n. 06/2019-28
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no item 9 do Edital n. 06/2019-01, 
publicado no DIOGRANDE n. 5.590, de 29 de maio de 2019, convocam os candidatos 
classificados da 131ª à 150ª colocação, do Processo Seletivo Simplificado para seleção 
de CUIDADOR SOCIAL, a comparecerem na Secretaria Municipal de Gestão, conforme 
relação nominal e cronograma especificado no Anexo Único a este Edital, para orientação 
acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do 
procedimento de contratação, observando-se:

1. As normas e dispositivos legais pertinentes.

2. A documentação solicitada abaixo deverá ser entregue em data definida no momento 
da orientação dos candidatos, conforme cronograma anexo.

3. A data, horário e o local para os candidatos selecionados apresentarem e/ou 
entregarem os originais e as respectivas fotocópias dos seguintes documentos:

a) Declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita;
b) Declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada;

c) Ficha de Dados Pessoais devidamente preenchida, datada e assinada;

d) Autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul;

e) Comprovante ou Declaração de Tipagem Sanguínea;

f) Registro Geral de Identificação (RG), com data de expedição legível, não podendo ser 
substituído por nenhum outro documento de identificação;

g) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF – documento autônomo;

h) Documento válido ou extrato do PIS/PASEP, emitido pelo Banco do Brasil ou pela 
Caixa Econômica Federal (não podendo ser emitido pelo site);

i) Título de Eleitor (com Identificação Biométrica nos casos em que o cadastro biométrico 
seja obrigatório);

j) Comprovante de quitação eleitoral da última eleição ou certidão de quitação eleitoral 
emitida pelo TRE (não podendo ser emitida pelo site);

k) Comprovante de Endereço Residencial atualizado;

l) Comprovante de Escolaridade exigida para a função;

m) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme exigência da função;

n) Uma fotografia 3x4;

o) Comprovante de quitação com as obrigações militares, para candidato do sexo 
masculino;

p) Certidão de Nascimento ou de Casamento, de acordo com o estado civil, ou, ainda, de 
casamento com averbação, quando divorciado (todos os documentos pessoais deverão 
estar alterados de acordo com o estado civil atual);       

q) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (cópia da folha onde consta a foto, 
cópia do verso onde consta a qualificação civil, bem como cópia da página contendo o 
registro do 1º emprego efetivado na respectiva Carteira de Trabalho);

r) Comprovante de Conta Corrente regular na Agência do Bradesco da PMCG;

s) Atestado Médico comprovando gozo de boa saúde física e mental;

t) Impressão da Consulta da Qualificação Cadastral do E-Social, emitida através do 
site: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml, com a situação 
REGULAR, onde conste que os dados estão corretos. Caso haja alguma divergência, 
deverá regularizar conforme orientações constantes na própria declaração e realizar 
nova consulta emitindo impressão com situação cadastral regular;

u) Certidão de Distribuição expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet diretamente 
do Site da Justiça Federal: http://www.jfms.ms.jus.br;
v) Certidão Estadual Cível expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet diretamente 
do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;

w) Certidão Estadual Criminal expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet 
diretamente do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;

x) Certidão de Nada Consta Criminal Eleitoral expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, 
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retirada pessoalmente nos Órgãos da Justiça Eleitoral ou nos Postos de Atendimento 
Eleitoral localizados na Comarca de Campo Grande/MS.

4. O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos 
e condições legais exigidos no edital de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive 
atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não 
incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

5. Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, 
o candidato selecionado que:

a) Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital;

b) Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função;

c) Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo 
de contratação.

CAMPO GRANDE-MS, 8 DE NOVEMBRO DE 2019.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

JOSÉ MÁRIO ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 06/2019-28

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO

FUNÇÃO: CUIDADOR SOCIAL 
Data: 13 de novembro de 2019. 
Horário: 08h
Local: Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí – Campo Grande/MS

CLASSIF. CANDIDATO

131 GENY APARECIDA FERREIRA

132 MARLI DE LIMA INFRAN

133 EUNICE MARIA SILVA

134 CLEIDE RIBEIRO CÂNDIDO

135 WELTON MEAURIO LUIZ

136 ROZILENI RAMIRES DE SOUZA COSTA

137 ELAINE CRISTINA APARECIDA PASQUINI DE OLIVEIRA

138 FABÍOLA NONATO NASCIMENTO

139 EVA MACHADO DA SILVA

140 ZANER DA COSTA LEITE

141 AVELINA CHIMENES

142 MARIA ELIZA RODRIGUES GONÇALVES

143 CARLA TOMÁZIA RAMIRES VILANOVA

144 ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

145 MARCOS LHANOS VARGAS

146 VANEIDE DE SOUZA FERREIRA

147 ARNALDO SAMANIEGO HERCULANO

148 ROSANE FENANDES DUTRA

149 WANDYRA TAIS AJALA FARO

150 SONIA BATISTA FERREIRA GARCIA

EDITAL n. 30/2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL 
DA RECEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS – SEFIN/2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso da competência conferida 
no inciso IV do art. 16 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a Confirmação de Matrícula, Exclusão de candidatos, 
convocação de candidato sub judice e a segunda Convocação para matrícula e participação 
no Curso de Formação Profissional, nas seguintes condições:

1.  DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA:

1.1 A relação dos candidatos que efetivaram suas matrículas no Curso de Formação 
Profissional encontra-se no Anexo I deste Edital.

2. DA EXCLUSÃO DE CANDIDATOS:

2.1. Os candidatos que não efetivaram suas matrículas no Curso de Formação Profissional, 
relacionados no Anexo II, estão automaticamente excluídos do certame.

3. DA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE:

3.1. A inclusão e convocação de candidato sub judice, relacionada no Anexo III, de 
acordo com os autos n. 0835666-55.2019.8.12.0001, não o exime da responsabilidade 
de efetivar sua matrícula, conforme cronograma constante no Anexo V, de acordo com 
as regras do Item 5 e seus subitens, deste Edital e do Edital n. 01/2019.

4. DA SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA:

4.1. As vagas que não foram preenchidas na convocação realizada no Edital n. 29/2019, 
serão preenchidas pelos candidatos relacionados no Anexo IV deste Edital, que efetivarem 
sua matrícula no período disposto no cronograma constante no Anexo V, de acordo com 
as regras do Item 5 e seus subitens, deste Edital e do Edital n. 01/2019.

5. DA QUARTA FASE: CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

5.1. O candidato convocado para a primeira turma do Curso de Formação Profissional, 
conforme listagem constante no Anexo II deverá efetivar sua matrícula no ambiente do 
candidato, através do envio, via upload, da ficha de matrícula devidamente preenchida e 
assinada, dentro do prazo estipulado neste Edital.

5.2. O Curso de Formação Profissional é parte do presente certame em caráter eliminatório 
e classificatório, cuja carga horária total é de 20h.

5.3. Durante o Curso de Formação Profissional os candidatos serão avaliados quanto à 
frequência e o desempenho curricular, através de prova escrita objetiva.

5.3.1. A prova será composta de 20 (vinte) questões de múltipla escolha e cada uma 
composta de 05 (cinco) alternativas, sendo correta somente uma alternativa e terá a 
duração de 02 (duas) horas para sua execução.

5.3.2. A prova será baseada no conteúdo programático oferecido no Curso de Formação 
Profissional.

5.3.3. Durante o Curso de Formação Profissional o aluno poderá fazer uso de notebook, 
tablet e/ou celular, a fim de consulta e acompanhamento da legislação vigente e que será 
ministrado, sendo vedada a sua utilização para a realização da prova.

5.3.4. A legislação utilizada no Curso de Formação Profissional está e continuará 
disponível para consulta no site: www.campogrande.ms.gov.br/sefin

5.4. O aluno que tiver frequência inferior a 90% (noventa por cento) das aulas e 
atividades do Curso de Formação Profissional será eliminado do Concurso.

5.4.1. As ausências correspondentes aos 10% (dez por cento) somente serão abonadas 
se forem por motivo de tratamento de saúde mediante apresentação de atestado médico 
com CID.

5.5. A avaliação do desempenho dos candidatos no Curso de Formação Profissional será 
aferida por nota, que variará de 0 (zero) a 10 (dez).

5.6. Será considerado aprovado no Curso de Formação Profissional o candidato que 
obtiver média final igual ou superior a seis.

5.7. O candidato convocado através deste edital que não efetivar sua matrícula, conforme 
item 2.1., será automaticamente eliminado deste certame.

5.8. Após o prazo estipulado para matrícula, se as vagas oferecidas não forem 
preenchidas, o Município poderá efetivar uma segunda chamada, antes da data de início 
do Curso de Formação Profissional.
5.9. O Curso de Formação Profissional será oferecido conforme Anexo III deste edital.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

ANEXO I

RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE EFETIVARAM MATRÍCULA E CONFIRMARAM 
PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA

Inscrição Nome do 
Candidato Concorrência TOTAL 

PONTOS
P1 
DIREITO

P2 
CONHEC. 
BÁSICOS

P3 
CONHEC. 
ESPECÍF.

Data Nasc.

677110
MARCEL 
LOREDO DE 
MATOS

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 230 74 18 138 05/11/1990

678426

ISABELA 
BATISTA 
MACHADO 
SOARES

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 227 80 15 132 28/08/1983

672314
KYRLLA 
PATTYELLY 
VIEIRA LIMA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 226 82 15 129 18/01/1984

678749 RAFAEL ROQUE 
DINIZ

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 225 76 17 132 06/08/1990

671583
RENATA 
MARTINS 
MACEDO

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 224 76 16 132 10/08/1992

676152

LUCAS DE 
OLIVEIRA 
FALLEIROS 
CALEMES

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 224 76 19 129 13/03/1989

676850 LUCAS SARTOR 
VALINO

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 224 70 19 135 25/01/1990

675566
ADOLFO 
ALVES DE 
VASCONCELOS

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 223 74 17 132 07/05/1981

681417
RAFAEL 
ANDRADE DA 
SILVEIRA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 223 70 15 138 29/03/1992

678529
LUCAS 
EMMANUEL 
PRATA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 223 68 17 138 21/05/1992

678223
VAGNER 
NOGUEIRA 
FERNANDES

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 222 80 13 129 06/11/1982

675670

GUILHERME 
MATOS DE 
BARROS 
DONADELLI

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 222 76 17 129 31/10/1991

674759
LUCIANO 
CECILIO DE 
CASTRO

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 222 76 20 126 06/08/1989

680747

JOÃO LUCAS 
NOGUEIRA 
GONÇALVES 
CARVALHO

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 222 68 16 138 08/04/1989

679488
VICTOR DE 
PINHO MARTINS 
COELHO

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 221 76 19 126 26/05/1991

681258 DANILO DIAS 
RIBEIRO

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 220 74 17 129 22/06/1987
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678303
RAFAEL DA 
CUNHA LIPPI 
CAMPOS

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 220 66 16 138 11/10/1980

676114 DANILO ISAIAS 
BOAVENTURA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 219 76 17 126 20/08/1989

671074
DMITRI 
OLIVEIRA 
OSTROWSKY

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 219 74 19 126 27/10/1990

678266
RODRIGO 
DELVECCHIO DA 
CUNHA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 219 72 18 129 21/02/1989

682151
CINTIA SATOMI 
SCHMIDLIN DE 
ANDRADE

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 219 70 17 132 10/03/1991

677523 VINICIUS FELIX 
PERAZOLO

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 218 70 19 129 03/12/1983

682096 RAPHAEL 
BAGGIO

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 218 70 19 129 03/01/1985

672893 FABIO ESTEVES 
ESTRADA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 217 74 14 129 13/02/1985

673511
JOÃO GABRIEL 
DE FREITAS 
PERES

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 217 70 18 129 28/08/1987

681891
ANDRÉ LUIS DA 
SILVA BARBOSA 
JUNIOR

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 216 78 18 120 19/08/1993

673093 BRUNO MOTA 
MONIZ

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 216 74 19 123 23/08/1983

681046
WILLKER 
WALLISSON 
FREITAS VIEIRA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 215 78 17 120 25/01/1991

674254
LUIS 
ALEXANDRE 
HOLAK

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 
(SUB JUDICE)

215 74 18 123 09/05/1987

677047
RENAN DE 
SOUZA 
GALDINO

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 215 72 17 126 04/08/1992

676489
LUCAS 
LOURENÇO 
LOPES

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 215 70 16 129 06/09/1993

676083 FERNANDO 
SILVESTRIN

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 214 76 18 120 05/06/1987

671641
CAIO CÉSAR DA 
COSTA FÉLIX 
KROMBERG

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 214 74 14 126 15/07/1994

672489 CRISTIANO 
LUNA PAIVA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 214 74 17 123 21/03/1994

671094
MARIANA 
RODRIGUES 
MOREIRA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 214 72 16 126 10/03/1992

682485 LUCAS 
ALVARENGA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 214 72 19 123 09/05/1990

674646

CARLOS 
EDUARDO 
CARVALHO 
GABRIEL

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 214 64 18 132 01/05/1986

674679
HADAM 
RICHARD SILVA 
LEITE LEMES

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 213 78 18 117 26/04/1994

673702 INACIO ROCHA 
LEITE

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 213 72 18 123 09/07/1990

682267
MATHEUS 
FERREIRA 
VARGAS

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 213 68 16 129 20/09/1990

673893
RICARDO 
PEREIRA DE 
OLIVEIRA

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 212 78 17 117 20/11/1973

CANDIDATOS PcD

Inscrição Nome do 
Candidato Concorrência TOTAL 

PONTOS
P1 
DIREITO

P2 
CONHEC. 
BÁSICOS

P3 
CONHEC. 
ESPECÍF.

Data Nasc.

673660
GUILHERME 
THEULEN 
ANTONIASSE

PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 
-PcD

209 66 17 126 06/08/1988

673883 TIAGO SASSI 
MARTINS

PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 
-PcD

205 66 16 123 14/10/1983

673889
ALEXANDRE 
RABELLO 
ARAÚJO

PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 
-PcD

194 58 16 120 31/10/1986

CANDIDATOS NEGROS

Inscrição Nome do 
Candidato Concorrência TOTAL 

PONTOS
P1 
DIREITO

P2 
CONHEC. 
BÁSICOS

P3 
CONHEC. 
ESPECÍF.

Data Nasc.

679262 JOSÉ ANSELMO 
LIMA NETO NEGRO 204 76 17 111 19/03/1982

672675
MARCEL DE 
CARVALHO 
BONIFÁCIO

NEGRO 198 74 16 108 11/03/1987

681554 JOICIANE DE 
SOUZA SANTOS NEGRO 191 70 16 105 05/04/1981

676828
ANDERSON LUIS 
DE SANTANA 
RODRIGUES

NEGRO 191 66 14 111 29/06/1987

670789 BRUNO LYON 
PEREGRINO

NEGRO (SUB 
JUDICE) 190 62 14 114 08/01/1988

674637 RICARDO LADEIA 
DUARTE NEGRO 189 64 14 111 15/04/1985

CANDIDATOS ÍNDIOS

Inscrição Nome do 
Candidato Concorrência TOTAL 

PONTOS
P1 
DIREITO

P2 
CONHEC. 
BÁSICOS

P3 
CONHEC. 
ESPECÍF.

Data Nasc.

682476 ANA PAULA VIEIRA 
DE MATOS ÍNDIO 164 60 11 93 02/01/1989

ANEXO II

RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO EFETIVARAM MATRÍCULA E ESTÃO 
AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDOS DO CERTAME

CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA

Inscrição Nome do 
Candidato Concorrência TOTAL 

PONTOS
P1 
DIREITO

P2 
CONHEC. 
BÁSICOS

P3 
CONHEC. 
ESPECÍF.

Data Nasc.

675804 NAZLI SETTON 
FILIPPINI

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 222 76 20 126 28/04/1995

ANEXO III

INCLUSÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE CONVOCADO A EFETIVAR MATRÍCULA 
NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA

Inscrição Nome do 
Candidato Concorrência TOTAL 

PONTOS
P1 
DIREITO

P2 
CONHEC. 
BÁSICOS

P3 
CONHEC. 
ESPECÍF.

Data Nasc.

679182 RICARDO KIOSHI 
BARRETO ITO

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 
(SUB JUDICE)

220 76 18 126 28/11/1979

ANEXO IV

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA EFETIVAR MATRÍCULA NO CURSO DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA

Inscrição Nome do 
Candidato Concorrência TOTAL 

PONTOS
P1 
DIREITO

P2 
CONHEC. 
BÁSICOS

P3 
CONHEC. 
ESPECÍF.

Data Nasc.

672406 MARCELE 
PEREIRA DIAS

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 212 74 18 120 27/04/1993

ANEXO V

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL 
DA RECEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS – SEFIN/2019
Informações sobre o Curso de Formação Profissional

PERÍODO DE MATRÍCULA: 12/11/2019 (À PARTIR DAS 19h) E 13/11/2019 (ATÉ ÀS 
11h)

DURAÇÃO DO CURSO: 18 a 22/11/2019

CARGA HORÁRIA DO CURSO DE FORMAÇÃO: 20h

LOCAL: Centro de Educação Ambiental Polonês
               Rua Corveta, 141, Bairro Carandá Bosque
               Campo Grande - MS.

CRONOGRAMA

DATA HORÁRIO ASSUNTO C. HORÁRIA

18.11.2019

09:00 – 
10:00 Credenciamento

03
10:00 – 
11:00 Abertura

14:00 – 
15:45

16:00 – 
17:00

1.1. IPTU, ITBI, Taxas e 
Contribuição de Melhoria
1.1.1. Disposições gerais: CTN 
1.1.2. Hipóteses de incidência, 
sujeito passivo e base de 
Cálculo.

1.2. Legislação específica
1.2.1. Taxas
1.2.1.1. Lei 1.466/73
1.2.1.2. Lei n. Complementar n. 
17/97;
1.2.1.3. Lei Complementar n. 
110/07

1.2.2. ITBI
1.2.2.1. Lei n. 2.592/89

01

01

01

19.11.2019

08:00 – 
11:00

14:00 – 
17:00

1. ISS – Legislação Específica e 
Aspectos Gerais 
1.1. Incidência, imunidade, isenção
1.2. Sujeito passivo e 
responsabilidade tributária
1.3. Momento da incidência
1.4. Local da incidência
1.5. Base de cálculo
1.6. Imunidade – aspectos gerais

06

20.11.2019

08:00 – 
11:00

14:00 – 
17:00

1. SIMPLES NACIONAL
1.1. Lei Complementar n. 123/06 
1.1.1. Aspectos gerais
1.1.2. Resoluções
1.2. Vedações
1.3. Hipóteses de exclusão
1.4. SEFISC
1.5. Infrações e penalidades
1.6. PGDAS

06

21.11.2019

08:00 – 
09:00

09:15 – 
11:00

1. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
1.1. Disposições gerais
1.2. Modalidades
1.3. Requisitos
1.4. Auto de infração
2. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
FISCAL
2.1. Lei Complementar n. 02/92 
2.2. Estrutura Administrativa

01

02

22.11.2019 14:00 – 
16:00 PROVA 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO 
URBANA

                      EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO N. 053/2019

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Coordenadoria Jurídica e de 
Julgamento/SEMADUR, com base nos artigos 12 e 58 da Lei Complementar n. 02/92, e 
considerando terem resultado improfícuos os meios de intimação, faz publicar o presente 
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EDITAL.
Ficam, os contribuintes abaixo identificados; NOTIFICADOS do julgamento a 

revelia e, procedente os Autos de Infração e de suas respectivas Decisões relacionados 
neste Edital.

Ficam, além disso, INTIMADOS a comparecerem no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do dia seguinte à publicação deste, a recolherem o CRÉDITO 
ORIGINÁRIO DA MULTA, atualizado monetariamente, ou interpor recurso à Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande/MS – JURFIS, sito à Rua Cândido 
Mariano Rondon n. 2.655, 4° andar, sala 05 – centro, nesta.

Decorrido o prazo legal sem o cumprimento da presente intimação, lavrar-se-á 
Certidão de Decurso de Prazo, e inscrição do débito em Divida Ativa, para posterior 
cobrança judicial nos termos do Contencioso Administrativo Fiscal (LC 02/92).

DECISÃO PROCESSO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO AUTO/
NAIM

2127/2019 50203/19-30 ALINE PRATES DA SILVA 7430060184 18372

2131/2019 50188/19-48 ALINE PRATES DA SILVA 7430060184 18371

2155/2019 111148/18-90 CONSTRUTORA DEGRAU 
LTDA 8470040123 470851

2130/2019 52096/19-01 DORANDINA FERREIRA 
VILELA 9600130126 475727

2013/2019 31037/19-45 FRANCISCO SERAFICO 
ESPIRITO SANTO 2950320252 474235

2076/2019 31143/18-10 JANECIR CARDOSO 
FLORES 1930020113 464122

2136/2019 52010/19-87 MARCO ANTONIO BUENO 
DE MORAES 8790120095 475790

2133/2019 25310/19-48 NADIR ALVES SOARES 
JANUARIO 16210720999 18169

2095/2019 52100/19-78 NEUZA PEQUENO DE 
SOUZA 9700140188 475730

2015/2019 100198/18-04 WALDELUIR FRANCISCO 
DE SOUZA 2430040157 469485

                                                           
Campo Grande, 11 de novembro de 2019.

                                          RUI NUNES DA SILVA JUNIOR
                                           Coordenador/COJUR/SEMADUR

                     EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO N. 054/2019

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Coordenadoria Jurídica e de 
Julgamento/SEMADUR, com base nos artigos 12 e 58 da Lei Complementar n. 02/92, e 
considerando terem resultado improfícuos os meios de intimação, faz publicar o presente 
EDITAL.

Ficam, os contribuintes abaixo identificados, NOTIFICADOS que foram julgados 
TOTALMENTE ou PARCIALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 
relacionados neste Edital.

Ficam também, INTIMADOS a comparecerem                                    no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte à publicação deste, a recolherem 
o CRÉDITO ORIGINÁRIO DA MULTA, atualizado monetariamente, ou interpor recurso à 
Junta de Recursos Fiscais do Município de Campo Grande – JURFIS, sito à Rua Candido 
Mariano Rondon n. 2.655, 4° andar, sala 05 – centro, nesta.

Decorrido o prazo legal sem o cumprimento da presente intimação, lavrar-se-á 
Certidão de Decurso de Prazo, e inscrição do débito em Divida Ativa, para posterior 
cobrança judicial nos termos do Contencioso Administrativo Fiscal (LC 02/92).

DECISAO PROCESSO CONTRIBUINTE INSCRIÇAO AUTO/
NAIM

2147/2019 91373/19-19 PAULO GUENKA 2930110143 480820

Campo Grande-MS, 11 de novembro de 2019.

RUI NUNES DA SILVA JUNIOR                                                                                                                                          
Coordenador/COJUR/SEMADUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n. 40/2019

CONVOCAMOS a empresa Aline David – Saúde Domciiliar, para comparecer a 
Assessoria Jurídica da Superintendência de Economia em Saúde, sito á Rua Bahia, 280 
– Jardim dos Estados, no prazo de 06 (seis) dias, a contar deste edital, para assinatura 
dos contrato firmados com esta Secretaria Municipal de Saúde através dos Processos 
Administrativos n. 46797/2019-01 (Pregão Eletrônico n. 105/2019) e Processo 
Administrativo n. 57419/2019-17 (Pregão Eletrônico n. 125/2019), sendo que seu não 
comparecimento implicará na adoção das medidas administrativas cabíveis. 

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS

EXTRATO DO CONTRATO N. 22/2019, CELEBRADO EM 17 DE OUTUBRO 
DE 2019.

PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Agência Municipal de 
Regulação dos Serviços Públicos - AGEREG e a empresa Positivo Tecnologia S.A.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato tem fundamento legal pela Lei n. 
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 9.337/2005, Lei Municipal 

nº 3.997/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie, de conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico n. 15/2019, procedimento 
licitatório homologado em 23/07/2019 pelo Exmo. Prefeito Municipal e Ata de Registro 
de Preços n. 117/2019-98, anexos ao Processo Administrativo n. 92070/2019-14.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de 10 (dez) monitores de led, 
com tela de 23 polegadas, em conformidade com as especificações técnicas constantes 
da proposta de preços (anexo ix), com o objetivo de atender às necessidades da Agência 
Municipal de Regulação dos Serviços Públicos – AGEREG.

VALOR: O valor da presente contratação é de R$ 8.009,00 (oito mil e nove reais).

DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários correrão por conta das 
verbas: 
Elemento de Despesa 44905235 – Equipamentos de Processamento de Dados, Programa 
de Trabalho 102.4.130.41.4037, Fonte do Recurso 2 – Recursos Próprios - INDIRETAS.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente instrumento contratual terá vigência de 12 
(doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

ASSINATURAS: Vinícius Leite Campos e Geraldo Garutti Junior.

CAMPO GRANDE/MS, 17 de outubro de 2019.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO: AUTORIZAÇÃO DE USO N° 37/2019 

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESP e a ASSOCIAÇÃO DE 
PILOTOS DE COMPETIÇÃO, MOTOCICLETA E PREPARADORES DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL – APPA67.

 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESP, neste ato representada 
pelo seu Diretor-Presidente, Sr. RODRIGO BARBOSA TERRA, AUTORIZA a entidade por 
ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS DE COMPETIÇÃO, MOTOCICLETA E PREPARADORES 
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – APPA67, neste ato representada por 
RONNY FERREIRA VIEGAS, a usar o Autódromo Internacional de Campo Grande para a 
realização de TREINO no dia 31 de outubro de 2019. A AUTORIZADA se compromete 
a cumprir todas as exigências da Portaria Funesp nº 01, de 2 de janeiro de 2019 e da 
Autorização de Uso N° 28/2019.

Campo Grande, 30 de outubro de 2019.

ASSINATURAS: Rodrigo Barbosa Terra, Ronny Ferreira Viegas.

ATOS DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

DECRETO “PE” n. 2.810, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR a servidora NATÁLIA SOUZA DE AGUIAR, matrícula n. 405243/01, 
para desempenhar a função de Chefe da Divisão de Saneamento Ambiental, da Agência 
Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, no período de 1º a 15 de novembro 
de 2019, em substituição à titular Aurimar da Costa Lima Filho, matrícula n. 406895/01, 
durante suas férias regulamentares, sem aumento de despesa (Ofício n. 1.223/GEAF/
PLANURB/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.811, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR o servidor RENATO ASSIS COUTINHO, matrícula n. 390116/06, para 
acumulando suas funções, desempenhar a função de Diretor de Fiscalização e Técnicas 
Setoriais da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, no período de 21 de 
outubro de 2019 a 17 de fevereiro de 2020, em substituição à titular GIZELE FICHER 
DA SILVA TOFFOLLI, matrícula n. 381826/02, durante sua licença maternidade, sem 
aumento de despesa (Ofício n. 1.033/DFEEF/AGEREG/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.812, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR o servidor RAFAEL MENEZES, matrícula n. 390700/02, do cargo 
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em comissão de Secretário de Escola da Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima, 
Tipologia “C”, Símbolo SE-4, a contar de 1º de novembro de 2019 (Ofício n. 5.165/GAB/
SEMED/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.813, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR a servidora KEILA MARIA BORGES, matrícula n. 315125, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário de Escola da Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima, 
Tipologia “C”, Símbolo SE-4, a contar de 1º de novembro de 2019 (Ofício n. 5.165/GAB/
SEMED/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.814, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

REVOGAR o Decreto “PE” n. 2.295, de 5 de setembro de 2018, publicado no 
DIOGRANDE n. 5.343, de 6 de setembro de 2018, que designou LEILANE RODRIGUES 
CORRÊA, matrícula n. 395920, para desempenhar a Função de Confiança de Encarregado 
Governamental, símbolo FC-5, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
de Ciência e Tecnologia, com efeito a contar de 6 de novembro de 2019 (Ofício n. 1.127/
GRH/SEDESC/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.815, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Decreto “PE” n. 2.473, de 30 de setembro de 2019, 
publicado no DIOGRANDE n. 5.698, de 1º de outubro de 2019, que designou ALBERTO 
GASPAR NETO, matrícula n. 415309, para desempenhar suas funções na Fundação 
Municipal de Esportes. (Ofício n. 2.063/DRH/FUNESP/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO 
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.816, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

REVOGAR o Decreto “PE” n. 497, de 14 de fevereiro de 2017, republicado no 
DIOGRANDE n. 4.809, de 17 de fevereiro de 2017, na parte referente à designação 
de PRYSCILA FERREIRA DA SILVA, matrícula n. 405177, para desempenhar a função 
de Chefe da Divisão de Projetos, Assistência e Tecnologia, da Agência Municipal de 
Habitação, a contar de 1º de novembro de 2019 (Ofício n. 1.972/DRH/EMHA/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.817, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR ANDRÉ LOPES BOMFIM, matrícula n. 379873, para desempenhar 

a função Chefe da Divisão de Projetos, Assistência e Tecnologia, na Agência Municipal 
de Habitação, a contar de 1º de novembro de 2019 (Ofício n. 1.972/DRH/EMHA/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.818, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

REVOGAR o Decreto “PE” n. 2.109, de 16 de agosto de 2019, publicado no 
DIOGRANDE n. 5.656, de 16 de agosto de 2019, que designou JONAS TOTOLA CARBAJAL, 
matrícula n. 373739, para desempenhar a Função de Confiança de Encarregado 
Governamental, símbolo FC-5, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
de Ciência e Tecnologia, com efeito a contar de 5 de novembro de 2019 (Ofício n. 1.120/
GRH/SEDESC/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.819, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR JONAS TOTOLA CARBAJAL, matrícula n. 373739, para desempenhar 
a Função de Confiança de Gestor Operacional, símbolo FC-4, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, em conformidade com o Decreto 
n. 13.072, de 30 de janeiro de 2017, com efeito a contar de 5 de novembro de 2019 
(Ofício n. 1.120/GRH/SEDESC/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.820, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR BRUNO CÉSAR LEITE MESSIAS, matrícula n. 414193/01, do cargo 
em comissão de Assessor Especial, símbolo DCA-1, da Secretaria Municipal de Governo 
e Relações Institucionais, com efeito a contar de 1º de novembro de 2019..

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.821, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR, ELIENE PALMEIRA SANTOS, matricula n. 414193/01, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Especial, símbolo DCA-1, na Secretaria Municipal de 
Governo e Relações Institucionais, em conformidade com o Decreto n. 13.146, de 28 
de abril de 2017, em vaga decorrente da exoneração de Bruno César Leite Messias, 
matrícula n. 412102/01, com efeito a contar de 1º de novembro de 2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.822, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no 
art. 237, inciso I, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:

Aplicar a Pena de Demissão à servidora ZIEI FERREIRA DA COSTA, matrícula n. 
378283/01, ocupante do cargo de Ajudante de Operação, Referência 01, Classe “C”, 
pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
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lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por Lesão aos cofres públicos e dilapidação do 
patrimônio público municipal, com fulcro no art. 233, inciso X, combinado com o art. 
217, inciso II, todos da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo 
n. 51463/2019-96).
  

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD 
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão 

           
               
DECRETO “PE” n. 2.823, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

TORNAR SEM EFEITO o Decreto “PE” n. 2.784, de 5 de novembro de 2019, 
publicado no DIOGRANDE n. 5.735, de 6 de novembro de 2019, na parte que enquadrou 
o servidor JORGE MENDONÇA DE SOUZA JÚNIOR, matrícula n. 379195/02 (Processo n. 
92578/2019-59).
 

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal 

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA “PE” GAPRE n. 36, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2019. 

O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, usando da competência que lhe foi atribuída 
pelo art. 4º, inciso X, alínea “d”, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
AUTORIZAR o registro de afastamento da servidora MARTA DE CARVALHO CAVALCANTE, 
matrícula n. 385247/01, ocupante do cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, Referência 
13B, Classe “B”, e da função de confiança de encarregado governamental, símbolo FC-5, 
por 60 dias, correspondente ao período de 06 de novembro a 04 de janeiro de 2020, em 
conformidade com o art. 153, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, 
(Processo n. 116189/2019-35)
 
CAMPO GRANDE-MS, 5 DE NOVEMBRO DE 2019. 

ALEX DE OLIVEIRA GONÇALVES
Chefe do Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.799, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, e 
tendo em vista o processo de aposentadoria n. 79835/2019-85, resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço à servidora MARIA 
JUSSARA MACHADO MARTINS, matrícula n. 382178/05, ocupante do cargo de Professor, 
Nível PH-3, Classe “B”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para a Classe “C”, 
a contar de 10 de fevereiro de 2018, com fulcro no art. 42, inciso II, alínea “b”, combinado 
com o art. 117, da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998 (CI n. 2.595/GECONF/
SEGES/2019).
 

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.800, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO ADJUNTO de GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, e 
tendo em vista o processo de aposentadoria n. 79835/2019-85, resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço à servidora MARIA 
JUSSARA MACHADO MARTINS, matrícula n. 382178/04, ocupante do cargo de Professor, 
Nível PH-3, Classe “C”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para a Classe “D”, 
a contar de 10 de outubro de 2019, com fulcro no art. 42, inciso II, alínea “c”, combinado 
com o art. 117, da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998 (CI n. 2.595/GECONF/
SEGES/2019).
 

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.801, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso XII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

AVERBAR, para fim de aposentadoria, nos assentamentos funcionais do servidor 
ANDERSON CARLOS DE FIGUEIREDO, matrícula n. 372278/01, ocupante do cargo de 

Odontólogo, Referência 17, Classe “D”, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 1.025 
dias de tempo de serviço/contribuição, com fulcro no artigo 201, § 9º, da Constituição 
Federal, regulamentado pela Lei Federal n. 9.796, de 5 de maio de 1999, e Decreto 
Federal n. 3.112, de 6 de julho de 1999, combinado com o art. 76, da Lei Complementar 
n. 191, de 22 de novembro de 2011, conforme especificações abaixo (Processo n. 
104647/2019-11):

a) 1.025 dias, como Contribuinte Individual, nos seguintes períodos:

1) 761 dias, no período de 1º/3/2001 a 31/3/2003;

2) 61 dias, no período de 1º/4/2003 a 31/5/2003;

3) 31 dias, no período de 1º/7/2003 a 31/7/2003;

4) 92 dias, no período de 1º/8/2003 a 31/10/2003;

5) 80 dias, no período de 1º/11/2003 a 19/1/2004.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão 

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.802, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso XII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

AVERBAR, para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos assentamentos 
funcionais do servidor ANDERSON CARLOS DE FIGUEIREDO, matrícula n. 372278/01, 
ocupante do cargo de Odontólogo, Referência 17, Classe “D”, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde, 2.585 dias de tempo de serviço/contribuição, com fulcro nos arts 184 a 186, 
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, observado o art. 40, § 9º, da 
Constituição Federal, conforme especificações abaixo (Processo n. 104647/2019-11):

a) 2.585 dias, prestados ao Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, como 1º Tem. 
R/2, nos seguintes períodos:

1) 380 dias, no período de 31/1/1994 a 15/2/1995;

2) 2.205 dias, no período de 16/2/1995 a 28/2/2001.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.803, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:
  

RETIFICAR a Apostila SEGES, de 24 de outubro de 2019, publicada no DIOGRANDE 
n. 5.722, de 25 de outubro de 2019, página n. 11, referente à servidora SORAIA INÁCIO DE 
CAMPOS, matrícula n. 218448/05, de forma que passe a constar: “..., 228 dias, no período 
de 18/5/1991 a 31/12/1991” (Processo n. 46364/2002-17).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.754, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, detentores do cargo de Enfermeiro, 
como Responsáveis Técnicos no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, da Secretaria 
Municipal de Saúde, com fulcro no inciso VI, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de 
abril de 2004, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.667, de 9 de outubro 
de 2018, no período de 1º a 31 de outubro de 2019. (Ci n. 23.307/DENF/SESAU/2019).

Matrícula Servidor

389817/01 Ana Flavia Silva Santana

294144/02 Aparecida Andrade de Lima

374397/01 Arethusa Bianca de Souza Louzan de Freitas

389001/01 Ariany Cabral Pereira

404475/01 Camila Bartolomei Silva Polegato

404477/01 Carolina Yuka Yamamoto

404531/01 Caroline Almeida Freitas

396276/01 Celene Araújo da Silva Almeida

371592/01 Cristina Salete Guerra Beckman

404499/01 Damires Tainara de Castro Oliveira

398689/01 Denilson Ramiro Garcia

380562/01 Edvania Tavares dos Santos

404530/01 Ester Gomes Viana

384483/01 Evelyn Vieira Rios Sona

386512/01 Francielle de Rezende Rocha

392322/02 Huanderson de Lima Santos
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389744/01 Jorcinei Alvarenga da Silva

381701/01 Joseane da Silva Souza

393746/01 Laura Maria Souza de Linhares

386486/01 Liandra Macario Bonetti de Almeida

398697/01 Lisie da Silva de Lima

273708/02 Márcia Cristina Lorensseti Gonçalves

406201/01 Natália de Freitas

384532/01 Nina Kriss do Amaral Rodrigues

391237/01 Patrícia Araujo Azevedo Dalla Corte

386505/01 Priscila Barreto Nascimento

386517/01 Priscilla Arashiro

382562/01 Renata Brandão Fernandes

404487/01 Simara da Silva

386514/01 Tatyana Weber Leite

393668/05 Whanderson Wesckley da Silva Pinheiro

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.755, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, detentores do cargo de Enfermeiro, 
como Responsáveis Técnicos no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, da Secretaria 
Municipal de Saúde, com fulcro no inciso VII, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de 
abril de 2004, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.667, de 9 de outubro 
de 2018, no período de 1º a 31 de outubro de 2019. (Ci n. 23.307/DENF/SESAU/2019).

Matrícula Servidor

410971/01 Ana Carolina da Silva Nogueira

382333/01 Camila de Moura Martins

380876/09 Lavinia Galdino

400537/02 Ludmila Vohryzek Sommer

393330/01 Narjara Tizzo Romeiro Dosso

409375/01 Nubia Thalita da Silva Fontoura

377787/01 Thaicy Bruning Vieira

412553/01 Valdir Dias Ortiz

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.756, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, detentores do cargo de Enfermeiro, 
como Responsáveis Técnicos, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da 
Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no inciso VI, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, 
de 23 de abril de 2004, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.667, de 9 
de outubro de 2018, no período de 1º a 31 de outubro de 2019. (Ci n. 23.307/DENF/
SESAU/2019).

Matrícula Servidor

378155/02 Alex Sandro Gomes de Moura

374248/01 Andre Jesus do Nascimento

391232/01 Andreia Soares da Silva Neris

392266/01 Cristiane Souza Viega Perez

389315/01 Daniela Avila de Souza

371576/01 Daniela Serrou do Amaral Oshiro

354317/01 Fabrício Vaz Vilela

388951/02 Gustavo Moura Maidana

388231/01 Karine Silva Fogaça

371872/01 Keith Ramos Ferreira

391211/01 Larissa Celete Barancelli Lopes

382608/01 Marcel dos Santos Nobre

377888/01 Marcela Aparecida Bertoldi de Melo

361291/01 Maria Estela da Silva Couto Salamão

384514/01 Marnon Augusto Bernardo de Jesus

404544/01 Nathalia Martins Soken Sakuma

351407/01 Patricia Ribeiro Gazal Cortez

309583/01 Paula Helena Nascimento Albaneze

340197/01 Renata Paiva Moret de Almeida Nardes

390418/01 Sarah Fontanetta Vinholi

386488/01 Talita Moreira Silva

313360/01 Zélia Matias Barbosa Moreira

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde 

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.757, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora DANIELY MORAIS SOUZA, matrícula n. 383473/01, 
ocupante do cargo de Enfermeiro, como Responsável Técnica no Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência - SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no inciso VII, 
do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, com a redação que lhe foi dada 
pelo Decreto n. 13.667, de 9 de outubro de 2018, no período de 1º a 31 de outubro de 
2019. (Ci n. 23.307/DENF/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.758, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, detentores do cargo de Enfermeiro, 
como Responsáveis Técnicos nos Centros Regionais de Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde, com fulcro no inciso VI, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.667, de 9 de outubro de 2018, no 
período de 1º a 31 de outubro de 2019. (Ci n. 23.307/DENF/SESAU/2019).

Matrícula Servidor

384509/01 Alcione Fialho Araujo

360511/01 Alessandra Oliveira de Araujo dos Santos da Silva

386516/01 Alessandra Pacheco da Silva

352640/01 Alexandrea de Cassia de Souza Rosa

170313/05 Alice Rachid

382578/01 Andreia Souza Pinto da Silva

386898/03 Angela Marisa Dias Aguiar

361305/01 Aretusa Martins

398679/01 Bianca Nunes Barbosa

411065/01 Bruna Gabriella da Silva Batista

405199/02 Carla Eliane Mira Lazcano

310590/01 Claudia Aparecida Kruki Vieira

269972/06 Claudia de Matos Gonçalves

386829/01 Cleyson Borges Tormena

371578/01 Daniela Correia Santos

384534/01 Daniela Mizioka Nakamura

349585/01 Daniele Cristina Ferracini Silveira Duarte

400584/03 Denise Leite Lima

406272/01 Elaine do Nascimento Costa

384084/02 Eliane de Jesus Borges Antonio

396790/04 Eliane Fagundes de Almeida Belei

404526/01 Emerson Konstansky Medeiros

393070/01 Ester Bauer de Borba

381849/01 Fabiane Marques Neves Dittmar Duarte

380554/01 Fabiola Amorim Rupp

401892/02 Fabmir Gamarra Vieira

342041/02 Fany Veiga Carrilho

314633/01 Flavia Cristine Correa de Almeida

389711/01 Gabriela Mudesto Miranda

391327/01 Geize Rocha Macedo de Souza

357642/01 Giane Franca Alvarez

372151/01 Hermes Nogueira Peixoto Junior

404511/01 Hingridy Perez de Andrade

386481/02 Ilka Vasconcelos Batista

374424/01 Indianara de Oliveira Moraes Alexandre Leite

378373/01 Isabella Terrazas Vargas Rosa

396240/01 Jéssica Isabel Espinoza da Silva

406240/01 Judite Lira da Silva Gama

383206/03 Kaysa de Souza Brandão

382229/01 Kellen Christina Lopes Teixeira Fonseca

388680/01 Livia dos Reis Silva Terencio

393840/01 Livia Lya Gonçalves de Souza Rodrigues

389013/03 Luceilda Barbosa de Lima

381190/01 Luciana Cristina Freixo dos Santos

389884/01 Marcia Aparecida de Oliveira Cabral

396242/01 Marcileia Silva de Arruda Cardoso

408674/01 Marta Izabel Dias Barbosa
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381696/01 Melissa Nabarrete Barboza

386826/01 Natalie Silveira Sierra

396593/01 Nelida Dias

377267/02 Oselene Crispim do Nascimento

372735/01 Patrícia Nantes Monteiro

409993/01 Paulo Guilherme Cabia

406266/01 Priscille Grazielle Quirino de Oliveira Santos

372667/01 Quezia Monteiro da Costa

404536/01 Roseana Soares da Silva

350893/01 Rosemeire de Lima Aguiar

371950/01 Sandra Cristina de Souza

312363/01 Senize Garcia Santana

398706/01 Silvia Duarte de Freitas

380548/01 Silvia Machado da Silva

286524/03 Valdinei Pereira de Souza

351377/01 Valdir Borges Vieira

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.759, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, detentores do cargo de Enfermeiro, 
como Responsáveis Técnicos nos Centros Regionais de Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde, com fulcro no inciso VII, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.667, de 9 de outubro de 2018, no 
período de 1º a 31 de outubro de 2019. (Ci n. 23.307/DENF/SESAU/2019):

Matrícula Servidor

406250/01 Adriane Molina Paredes Souza

400515/02 Adriano Nunes Franca

412123/01 Alessandra Paes Batistoti

389006/01 Alex Edilson da Silva

406199/01 Aline Marques de Oliveira

396399/01 Alyne Lopes Belini

404503/01 Anne Mateus

414015/01 Carlos Alexandre Alves da Cunha

403743/02 Caroline Vilela Donizete

413984/01 Celsiane da Silva Rodrigues Pereira

404522/01 Charlene Silva de Souza

282499/03 Claudia de Oliveira

278998/02 Cristiane Cristaldo Oliveira Silva Diniz

378999/01 Cristina Emiko Uchiyama

389937/03 Daiane de Oliveira dos Santos

409433/01 Dayana Ketulyn Caetano Silva

351393/01 Dayse Lima de Oliveira Alcantara

404512/01 Delini Di Berardino Dittberner

386500/01 Emmanuela Maria de Freitas Lopes

382191/01 Fernanda Telma Reis

389004/01 Flavio Tondati Ferreira

396823/01 Gabriella Colicchio Y Castro

402551/02 Gecilaine da Silva

381186/02 Gessenia Gonçalves Godoy

373585/03 Gilcleide Machado da Silva Baptistotte

404478/01 Gloria de Araujo Pereira

389795/01 Ilizandra Romeiro Serpa

398684/01 Isabela Castanheira Ramos

384679/01 Janyleny Anastácio Hoscher

401885/03 Joice Fernanda Novais de Lima

404545/01 Joice Lourenço da Silva

411066/01 Jorsilene Gomes do Nascimento

396245/01 Jose Hydemitsu Higa

388691/02 Josilaine Samara Rosa Valentin

394069/04 Juliane Abregos Ferreira

393751/01 Kaliana Geraldo Donato Arantes

398699/01 Karina Piovesan Burin

392241/03 Karla Franco de Oliveira Pinheiro

413991/01 Kenia Caceres Souza

404513/01 Laiani Rita dos Santos Vida

409887/01 Leticia Gabrielly Medeiros Pereira

406195/01 Lucia da Silva

400537/02 Ludmila Vohryzek Sommer

365475/01 Marcela Ferrari

411176/01 Marcela Roa Horta

398707/01 Margarete Riquelme Pires

339890/01 Marilurdes Moraes do Amaral Grião

261572/02 Marta Sumara da Silva Penha

389865/01 Micheli Luize Grenzel

379066/01 Patricia Hada Arume

411154/01 Pedro Wilson de Barros Nobre

378864/01 Priscilla Cabral Teles Gutterres

408720/01 Renata Melo Maroto

413928/01 Roberta Cristina Queiroz de Rezende

404543/01 Romeiry Daltro Tosta

375111/03 Rosemir Pedro da Silva

413767/01 Roseni Pereira Vieira

404637/01 Rosiclea Bonifacio da Silva

376451/01 Ruth Silva de Souza

404478/01 Samara Vilas Boas Graeff

371515/01 Sheila Zaleski dos Santos

413641/01 Sidnei dos Santos Lira

404601/01 Sophya de Longui Favaro

396243/01 Suellen Zaleski dos Santos

384990/01 Susan Valeria de Araujo Correa

364789/02 Tayane Vieira Ramos de Alencar

404534/01 Thays Luana da Cruz

412131/01 Theresa Norma Costa de Arruda

404515/01 Valquiria Zandom Quirino

406263/01 Welton Pereira Felix

404510/01 Wender Vieira Mendes

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.760, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, detentores do cargo de Médico, 
para realizar plantões nas Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de 
Saúde, com fulcro no art. 4º, XIX, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 11.701, de 21 de dezembro de 2011: (Ci n. 
23.929/SGTE/SESAU/2019).

Matrícula Servidor No período de:

391794/29 Ana Carolina Cordera 1º/10/2019 a 
31/3/2020

402276/08 Bruna Leme Correa Fontoura 15/9/2019 a 
29/2/2020

401939/07 Camila Loureiro de Carvalho Pavan 1º/10/2019 a 
31/3/2020

395527/07
Carolina Nunes Batista Sandim 1º/10/2019 a 

31/3/2020395527/08

411654/05 Gabriella Cristine Rosolem Silva 1º/10/2019 a 
30/3/2020

414919/01
Guilherme Carvalho Fernandes de Souza

22/9/2019 a 
31/10/2019

414919/02 1º/11/2019 a 
30/4/2020

372229/03 Ieda Maria Rodrigues Vilela Demirdjian 8/9/2019 a 
29/2/2020

406632/06 Janaina Soares Pimentel 1º/10/2019 a 
31/3/2020

413558/04 Marco Antonio de Souza Borges Tavares 1º/10/2019 a 
31/3/2020

413952/06
Mayara Torres Duveza

1º/10/2019 a 
30/3/2020

413952/07 1º/10/2019 a 
30/3/2020

402916/08 Paula Oliveira dos Anjos 1º/10/2019 a 
30/3/2020

414900/02 Pericles Seganfredo 1º/10/2019 a 
31/3/2020

411685/04 Pollyanna Cardoso Fantini 1º/10/2019 a 
31/3/2020

413553/02 Ricardo Sampaio Martins Ametlla 14/9/2019 a 
30/9/2020

413553/03 Ricardo Sampaio Martins Ametlla 1º/10/2019 a 
31/3/2020

402376/10 Silvio Charles da Silva Canale 1º/10/2019 a 
31/3/2020

390110/38
Tânia Cristina Nassar Ribeiro 1º/10/2019 a 

31/3/2020390110/39

411364/04 Tonny Holosbach Fernandes Lopes 1º/8/2019 a 
31/12/2020

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.761, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora ROZINEIDE RIBEIRO DA SILVA SANTANA, matrícula 
n. 398580/01, para desempenhar a função de Gerente do Centro de Doenças 
Infectoparasitárias - CEDIP, da Coordenadoria da Rede de Atenção Especializada, da 
Superintendência da Rede de Atenção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, 
em substituição a titular Sarah Maria Leonor Santos Chavez, matrícula n. 380119/01, 
durante suas férias regulamentares, no período de 14 a 28 de novembro de 2019, sem 
aumento de despesa. (Ci n. 23.486/CEDIP/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.762, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

REVOGAR a Resolução “PE” SESAU n. 1.600, de 4 de setembro de 2017, publicada 
no DIOGRANDE n. 4.994, de 5 de setembro de 2017, referente ao servidor IRENO DE 
ARRUDA BATISTA, matrícula n. 371594/02, a contar de 1º de novembro de 2019. (Ci n. 
23.342/GRH/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.763, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR o servidor THIAGO FELICIANO RODRIGUES, matrícula n. 383400/02, 
para desempenhar a função de Auxiliar de Regulação, na Divisão de Regulação de 
Leitos Eletivos, da Gerência de Regulação Hospitalar, da Superintendência de Relações 
Institucionais de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no inciso VII, do 
art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, com a redação que lhe foi dada 
pelo Decreto 13.667, de 9 de outubro de 2018, a contar de 1º de novembro de 2019, em 
decorrência da vaga do servidor Ireno de Arruda Batista, matrícula n. 371594/02. (Ci n. 
23.342/GRH/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.764, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR o servidor FABRÍCIO SAMPAIO MORAIS DE PAIVA, matrícula n. 
412274/03, ocupante do cargo de Médico, com carga horária de 24 (vinte e quatro) 
horas semanais, para desempenhar suas funções no Programa de Saúde da Família 
- PSF, Equipe n. 115, da UBSF “Dra. Sôni Lydia Souza Wolf” - Jardim das Macaúbas, 
Distrito Sanitário da Região do Anhanduizinho, da Secretaria Municipal de Saúde, com 
fulcro no art. 4º, I, “b”, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.622, de 22 de agosto de 2018, no período de 1º de 
novembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, em decorrência da vaga da servidora Ana 
Carolina Sales Mayer, matrícula n. 413473/01 (Ci n. 23.362/DSANH/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.765, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora BRUNA ANGELINI LEITE, matrícula n. 415025/02, 
ocupante do cargo de Médico, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para 
desempenhar suas funções no Programa de Saúde da Família - PSF, Equipe n. 112, da 
UBSF “Dr. Olímpio Cavalheiro” – COHAB, Distrito Sanitário da Região do Anhanduizinho, 
da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º, I, “a”, do Decreto n. 11.506, de 
16 de maio de 2011, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.622, de 22 de 
agosto de 2018, em prorrogação, no período de 1° de novembro de 2019 a 30 de abril 
de 2020. (Ci. n. 23.332/DSANH/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.766, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora SIMONE PROENÇA GOMES, matrícula n. 415991/01, 
ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas 

semanais, exceto o atuante no Programa de Saúde da Família, na Secretaria Municipal 
de Saúde, com fulcro no inciso XVI, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 
2004, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.623, de 22 de agosto de 2018, 
a contar de 1º de novembro de 2019. (Ci n. 23.816/DSBAN/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.767, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora ELAINE CRISTINA BARBOSA DA LUZ, matrícula n. 
361313/03, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, para desempenhar 
a função de Agente de Serviços de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, com 
fundamento no Inciso XXIV, do Art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, com 
a redação que lhe foi dada através do Decreto n. 13.774 de 28 de janeiro de 2019, a 
contar de 1° de outubro de 2019. (Ci n. 23.818/CRT/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.768, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR o servidor GUILHERME RONCAGLIA SECO, matrícula n. 396363/01, 
para desempenhar a função de Gerente da Unidade Móvel de Atendimento Odontológico, 
da Coordenadoria da Rede de Atenção Odontológica, da Superintendência da Rede de 
Atenção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4°, XVIII, “c”, do 
Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto 
n. 14.039, de 1º de novembro de 2019, a contar de 4 de novembro de 2019, ficando 
revogada a Resolução “PE” SESAU n. 259, de 11 de fevereiro de 2019. (Ci n. 23.608/
CRAO/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.769, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora FABIOLA VILAR MERCADANTE DE OLIVEIRA, matrícula 
n. 281638/01, para desempenhar a função de Gerente do Centro de Especialidades 
Odontológicas II “Dra. Maria de Lourdes Massako Minei” – CEO/II – Vila Cidade Morena, 
da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro art. 4º, XVII, “a”, do Decreto n. 11.506, 
de 16 de maio de 2011, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.748, de 28 
de dezembro de 2018, em substituição a titular Maisa Okama, matrícula n. 311057/01, 
durante sua licença médica, no período de 1º de novembro a 30 de dezembro de 2019. 
(Ci. n. 23.398/CEO II CIDADE MORENA/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.770, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR o servidor RUBENS GARCIA BUENO FILHO, matrícula n. 396349/01, 
para desempenhar a função de Gerente do Centro de Especialidades Odontológicas “Dr. 
Édio de Figueiredo” – CEO II – Bairro Guanandi, da Secretaria Municipal de Saúde, com 
fulcro art. 4º, XVII, “a”, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.748, de 28 de dezembro de 2018, a contar de 1º 
de novembro de 2019, ficando revogada a Resolução “PE” SESAU n. 2.717, de 31 de 
outubro de 2019, em decorrência da vaga do servidor Max Brandão Elkhoury, matrícula 
n. 380293/01. (Ci n. 23.712/CRAO/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.771, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR o servidor MAX BRANDÃO ELKHOURY, matrícula n. 380293/01, para 
desempenhar a função de Gerente do Centro de Especialidades Odontológicas “Nasri 
Siufi” – CEO III/ CEM, da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro art. 4º, XVII, “b”, do 
Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto 
n. 13.748, de 28 de dezembro de 2018, a contar de 1º de novembro de 2019, ficando 
revogada a Resolução “PE” SESAU n. 222, de 24 de fevereiro de 2017, em decorrência 
da vaga da servidora Vera Lucia Maciel, matrícula n. 66583/02. (Ci. n. 23.720/CRAO/
SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.772, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Resolução “PE” SESAU n. 1.766, de 16 de julho de 
2019, publicada no DIOGRANDE n. 5.626, de 17 de julho de 2019, na parte referente à 
servidora NORMA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA, matrícula n. 267430/02.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.773, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

REVOGAR a Resolução “PE” SESAU n. 2.704, de 30 de outubro de 2019, publicada 
no DIOGRANDE n. 5.728, de 31 de outubro de 2019, referente à servidora FERNANDA 
ROCHA ORTIZ DOS SANTOS, matrícula n. 382187/01, a contar de 1º de novembro de 
2019. (Ci. n. 23.722/CRAO/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.774, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora VERA LUCIA MACIEL, matrícula n. 66583/02, para 
desempenhar a função de Gerente do Centro de Especialidades Odontológicas “Dr. Rudá 
Azambuja Santos” – CEO II - Vila Sílvia Regina, da Secretaria Municipal de Saúde, com 
fulcro art. 4º, XVII, “a”, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.748, de 28 de dezembro de 2018, a contar de 
1º de novembro de 2019, ficando revogada a Resolução “PE” SESAU n. 333, de 25 
de fevereiro de 2016, em decorrência da vaga da servidora Fernanda Rocha Ortiz dos 
Santos, matrícula n. 382187/01. (Ci. n. 23.722/CRAO/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.775, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 69, inciso VII, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve:

AUTORIZAR a prorrogação da licença-maternidade da servidora HALLANA 
JESSICA DE ALMEIDA MARTINS BOTTECCHIA, matrícula n. 412903/01, ocupante do 
cargo de Odontólogo, Referência 17, Classe “A”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
por mais 60 (sessenta) dias, com efeito, a partir de 26 de dezembro de 2019, em 
conformidade com o artigo 155, da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011, 
c/c com o artigo 7°, do Decreto n. 11.099, de 20 de janeiro de 2010. (Processo n. 
107967/2019-78).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 2.776, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 4º, inciso X, alínea “f”, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, 
resolve:

CONCEDER 3 (três) anos de Licença para Tratar de Interesse Particular, sem 
ônus, a servidora JEIZEBEL ALINE SALAZAR GONCALVES, matrícula n. 385672/01, 
ocupante do cargo de Agente de Saúde Pública, Referência 10A, Classe “C”, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 169, da Lei Complementar 190, e art. 
6° e seus parágrafos da Lei Complementar n. 191, ambas de 22 de dezembro de 2011, 
com efeito, a partir da data da publicação. (Processo n. 111414/2019-92).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE FALTAS.

REQUERENTE:

Matrícula Servidor Cargo Lotação

378929/03 Michelle Miyuk Alves 
Takahashi Médico SESAU

PROCESSO: 57931/2019-45

DECISÃO: Defiro o pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica em 
Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE FALTAS.

REQUERENTE:

Matrícula Servidor Cargo Lotação

353795/04 e 05 Oscar de Souza Médico SESAU

PROCESSO: 89026/2019-54

DECISÃO: Indefiro o pedido, conforme parecer emitido pela Gerência de Assistência 
Jurídica em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

MOÇÃO DE ELOGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE tem a honra de registrar Moção de 
Elogio ao servidor FERNANDO RABELO BATONI, matrícula n. 391532/33, ocupante 
do cargo de Médico, na UBSF Bairro Nova Bahia, tendo em vista a valiosa atuação 
e eficiência, pelo excelente atendimento prestado, profissional competente, simpático, 
prestativo e atencioso com todos, servindo de exemplo na conduta de atendimento aos 
seus semelhantes, conforme espelho de demanda n. 2888004 de 06/12/2018. (Ci n. 
4.371/DDB/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

MOÇÃO DE ELOGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE tem a honra de registrar Moção de Elogio 
aos servidores abaixo relacionados, que desempenham suas funções na Coordenadoria 
de Vigilância Sanitária, tendo em vista a valiosa atuação e eficiência, pelo excelente 
atendimento prestado pela equipe, servindo de exemplo na conduta de atendimento aos 
seus semelhantes, conforme espelho de demanda n. 3070961 de 10/04/2019. (Ci n. 
18.676/DDB/SESAU/2019).

Matrícula Servidor Cargo

393955/01 Aline Raulino Anastácio Assistente de Serviços de 
Saúde

116076/02 Leandro Pereira dos Santos Fiscal Sanitário

64947/04 Orivaldo Moreira Oliveira Coordenador

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

MOÇÃO DE ELOGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE tem a honra de registrar Moção de 
Elogio à servidora CAROLINA QUEIROZ VIEIRA, matrícula n. 381697/01, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem, desempenhando a função de Gerente Administrativa 
na UBSF “Dr. Nelson Tokuei Shimabukuro” - Conjunto Aero Rancho IV, tendo em vista 
a valiosa atuação e eficiência, sendo muito atenciosa e prestativa com os pacientes, 
servindo de exemplo na conduta de atendimento aos seus semelhantes, conforme 
espelho de demanda n. 3088156 de 23/04/2019. (Ci n. 13.945/DDB/SESAU/2019).

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

MOÇÃO DE ELOGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE tem a honra de registrar Moção de 
Elogio aos servidores abaixo relacionados, que desempenham suas funções na UPA “Dr. 
Alessandro Martins de Souza Silva” – Vila Almeida, tendo em vista a valiosa atuação 
e eficiência, pela dedicação e esforço no atendimento e execução de suas respectivas 
funções com presteza e eficiência, servindo de exemplo na conduta de atendimento aos 
seus semelhantes. (Ci n. 19.190/UPA VILA ALMEIDA/SESAU/2019).

Matrícula Servidor Cargo

406190/05 Marcus Machado de Melo Médico

349585/01 Daniele Cristina Ferracini Silveira 
Duarte Enfermeiro

405128/01 Oirdes Pereira Lopes Gestor de Processo

406439/01 Jackliny Ota de Souza Assistente de Serviços de 
Saúde

385662/02 Julio Cesar Martinez dos Santos Eletricista

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

MOÇÃO DE ELOGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE tem a honra de registrar Moção de 
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Elogio ao servidor CELSO RODRIGO FERREIRA MARCOS CHAIA, matrícula n. 371954/01, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo II, desempenhando a função de Gerente 
Administrativo na UBSF “Albino Coimbra Filho” – Bairro Santa Carmélia, tendo em vista 
a valiosa atuação e eficiência, sendo muito responsável e educado, ajudando bastante 
os pacientes na unidade, servindo de exemplo na conduta de atendimento aos seus 
semelhantes, conforme espelho de demanda n. 3274296 de 30/08/2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

MOÇÃO DE ELOGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE tem a honra de registrar Moção de 
Elogio à servidora PAOLLA GRUBERT ONOGI, matrícula n. 413476/07, ocupante do cargo 
de Médico, na UBSF “Dra Alda Garcia de Oliveira” – Jardim Azaléia, tendo em vista a 
valiosa atuação e eficiência, tratando-se de uma ótima profissional, fazendo tudo para 
bem atender os pacientes, servindo de exemplo na conduta de atendimento aos seus 
semelhantes, conforme espelho de demanda n. 3275371 de 30/08/2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

MOÇÃO DE ELOGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE tem a honra de registrar Moção de 
Elogio à servidora MARIA SOLANGE DA CRUZ, matrícula n. 296228/01, ocupante do 
cargo de Artífice de Copa e Cozinha, na UBSF Jardim Paradiso, tendo em vista a valiosa 
atuação e eficiência, pela qualidade do atendimento prestado aos pacientes da unidade, 
servindo de exemplo na conduta de atendimento aos seus semelhantes, conforme 
espelho de demanda n. 3280469 de 03/09/2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

MOÇÃO DE ELOGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE tem a honra de registrar Moção de 
Elogio à servidora LAUANA MARIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA, matrícula n. 386934/01, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo II, na Ouvidoria da Saúde, tendo em 
vista a valiosa atuação e eficiência, pelo excelente atendimento prestado, sendo muito 
atenciosa com os cidadãos, servindo de exemplo na conduta de atendimento aos seus 
semelhantes, conforme espelho de demanda n. 3286495 de 06/09/2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

MOÇÃO DE ELOGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE tem a honra de registrar Moção de 
Elogio aos servidores abaixo relacionados, que desempenham suas funções como 
Plantonistas Eventuais na Policlínica Odontológica “Dr. Mário G. da Costa Lima” - Jardim 
Santa Emília, tendo em vista a valiosa atuação e eficiência, atendendo a comunidade 
com excelência, profissionalismo e qualidade no serviço prestado, servindo de exemplo 
na conduta de atendimento aos seus semelhantes, conforme espelho de demanda n. 
3287771 de 09/09/2019.

Matrícula Servidor Cargo

396338/01 Dilfredo Faria Guimarães Odontólogo

384099/01 Grasiele Luiza Damin Pauli Odontólogo

383691/01 Kelly Cristina Marcondes Capistrano Odontólogo

41414101 Larissa Costadele Rosa de Souza Odontólogo

381332/01 Lilian Silva da Costa Leite Zeferino Auxiliar em Saúde Bucal

306762/02 Luciana Ferreira Bibiano Técnico em Saúde Bucal

368202/01 Maria Inês Loureiro Gurgel Assistente Administrativo 
II

210854/02 Marisa Balbuena Auxiliar em Saúde Bucal

254231/01 Marlene Freitas Rodrigues Auxiliar em Saúde Bucal

279960/02 Rosangela Maria Fragoso Pereira 
Valiente Auxiliar em Saúde Bucal

396367/01 William Cavalcante Godoy Odontólogo

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

MOÇÃO DE ELOGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE tem a honra de registrar Moção de 
Elogio à servidora GRASIELE LUIZA DAMIN PAULI, matrícula n. 384099/01, ocupante do 
cargo de Odontólogo, desempenhando a função como Plantonista Eventual na Policlínica 
Odontológica “Dr. Mário G. da Costa Lima” - Jardim Santa Emília, tendo em vista a 
valiosa atuação e eficiência, atendendo os pacientes com carinho e profissionalismo, 

prestando um serviço de qualidade, servindo de exemplo na conduta de atendimento aos 
seus semelhantes, conforme espelho de demanda n. 3287813 de 09/09/2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 1.252, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 4º, inciso X, alínea “d” do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, 
resolve:

AUTORIZAR licença–maternidade para as servidoras lotadas na Secretaria Municipal de 
Educação, em conformidade aos arts. 153 e 155 da Lei Complementar n. 190, de 22 de 
dezembro de 2011, conforme abaixo relacionadas:

MATRÍCULA SERVIDOR CARGO DIAS PERÍODO
PROR-
ROGA-
ÇÃO

376561/3
ANA PAULA 
RAMALHO 
DOS SANTOS

PROFESSOR 120 15/10/2019 
a 11/2/2020 N

409409/1

CAMILA 
ARETUSA DE 
OLIVEIRA 
MORAES 
RODRIGUES

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

120 10/6 a 
7/10/2019 N

397457/1
CAMYLA 
PEREIRA DOS 
SANTOS

MERENDEIRA 120 7/10/2019 a 
3/2/2020 N

384229/4
CARINA 
DE SOUZA 
ANDRADE

PROFESSOR 120 1º/10/2019 
a 28/1/2020 N

379766/19
CAROLINA 
GUTIERREZ 
DA SILVA

PROFESSOR 120 3/7 a 
30/10/2019 N

385877/3
CRISTIANE 
MOUSINHO 
CORSINO

PROFESSOR 120 16/10/2019 
a 12/2/2020 N

388963/1
CRISTIANE 
PORTELA 
PEREIRA

PROFESSOR 120 16/10/2019 
a 12/2/2020 N

388963/2
CRISTIANE 
PORTELA 
PEREIRA

PROFESSOR 120 16/10/2019 
a 12/2/2020 N

406396/1
ELLEN 
VIEIRA DE 
FIGUEIREDO

ASSISTENTE 
ADMINISTRA
TIVO II

120 3/9/2019 a 
31/12/2020 N

380775/3

EVELYNE 
CRISTINA 
SOUZA 
MARTINS

PROFESSOR 120 2/10/2019 a 
29/1/2020 N

380775/4

EVELYNE 
CRISTINA 
SOUZA 
MARTINS

PROFESSOR 120 2/10/2019 a 
29/1/2020 N

388837/2
LETICIA 
SILVEIRA 
FLORES

PROFESSOR 120 25/10/2019 
a 21/2/2020 N

388837/3
LETICIA 
SILVEIRA 
FLORES

PROFESSOR 120 25/10/2019 
a 21/2/2020 N

406853/2
LUCIANA GABI 
DA SILVA 
TEIXEIRA

PROFESSOR 120 23/10/2019 
a 19/2/2020 N

397885/1

MARRIELEN 
APARECIDA 
BENITES 
CAITANO 
BERTOLACCI

PROFESSOR 120 4/9/2019 a 
1º/1/2020 N

397451/1
MARY EMILIA 
CASTELO DE 
LIMA

MERENDEIRA 120 15/8 a 
12/12/2019 N

404297/1

MAYRA 
SIMONY 
GUARIPUNA 
LIMA DIAS

PROFESSOR 120 30/9/2019 a 
27/1/2020 N

398272/1

PAULA 
CARNEIRO 
MENDES 
PENTEADO

PROFESSOR 120 26/9/2019 a 
23/1/2020 N

387857/1

PAULA DERCY 
FERREIRA 
DOS SANTOS 
VERA CRUZ

PROFESSOR 120 2/10/2019 a 
29/1/2020 N

388411/2
PRISCILLA 
RODRIGUES 
DA SILVA

PROFESSOR 120 16/10/2019 
a 12/2/2020 N

410707/1
ROSANGELA 
SILVA DA 
COSTA

PROFESSOR 120 8/8 a 
5/12/2019 N

356808/1

RUBIA 
FRANCIELI 
RODRIGUES 
DE CAMPOS

PROFESSOR 120 12/10/2019 
a 8/2/2020 N

393934/1 SIBELY LIMA 
COSTA PROFESSOR 120 1º/10/2019  

a 28/1/2020 N
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393934/2 SIBELY LIMA 
COSTA PROFESSOR 120 1º/10/2019  

a 28/1/2020 N

382837/1
TATIANA 
FERNANDES 
NEVES

PROFESSOR 120 10/9/2019 a 
7/1/2020 N

382837/2
TATIANA 
FERNANDES 
NEVES

PROFESSOR 120 10/9/2019 a 
7/1/2020 N

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 1.253, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o Decreto n. 
11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

REVOGAR, com efeito a contar da data de publicação, a Resolução “PE” SEMED n. 449, 
de 10 de maio de 2018, publicada no Diogrande n. 5.230, de 14 de maio de 2018, em que 
se designaram os servidores Rodrigo Rieff Marin, matrícula n. 341495, Élida Gonçalves 
de Oliveira, matrícula n. 0136670, Edson Manoel da Rocha, matrícula n. 340162, Luiz 
Pereira, matrícula n. 286796, e Celso Henrique Mancini Paes, matrícula n. 404902, para, 
sob a presidência do primeiro, comporem a comissão de recebimento do uniforme para 
atender às unidades de ensino da REME.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 1.254, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o Decreto n. 
11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

DESIGNAR, com efeito a contar da data de publicação, os servidores Celso Henrique 
Mancini Paes, matrícula n. 404902, João Carlos Cardoso de Almeida, matrícula n. 
393329, Luan Marcell Mitsuo Arakaki, matrícula n. 402131, e Élida Gonçalves de Oliveira, 
matrícula n. 0136670, para, sob a presidência do primeiro, comporem a comissão de 
recebimento do uniforme para atender às unidades de ensino da REME.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 1.255, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 4º, inciso X, alínea “c” do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, 
resolve:

AUTORIZAR o registro de licença por motivo de doença em pessoa da família, em 
conformidade à Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, regulamentada 
pelo Decreto n. 12.246, de 9 de dezembro de 2013, c/c o Decreto n. 13.569, de 23 de 
julho de 2018, conforme especificações seguintes:

MATRÍCULA SERVIDOR CARGO DIAS PERÍODO
PROR-
ROGA-
ÇÃO

404351/1

ADRIANA 
KATIA 
HERZOG 
ALVES DOS 
SANTOS

PROFESSOR 4 20 a 
23/9/2019 N

404351/1

ADRIANA 
KATIA 
HERZOG 
ALVES DOS 
SANTOS

PROFESSOR 5 27/9 a 
1º/10/2019 N

383951/1

ALESSANDRA 
CORDEIRO 
COCIS 
FRANCESCHI

PROFESSOR 16 2 a 
17/10/2019 N

383951/2

ALESSANDRA 
CORDEIRO 
COCIS 
FRANCESCHI

PROFESSOR 16 2 a 
17/10/2019 N

351482/19

ANA CARLA 
DE ALENCAR 
BARBOSA 
CAMPONEZ

PROFESSOR 15 21/10 a 
4/11/2019 N

324370/11
ANA LUCIA 
NOBREGA 
CHARLES

PROFESSOR 16 21/10 a 
5/11/2019 N

324370/16
ANA LUCIA 
NOBREGA 
CHARLES

PROFISSIO
NAL DE APOIO 
EDUCACIONAL

16 21/10 a 
5/11/2019 N

414761/1
ANA PAULA 
DOS SANTOS 
FERREIRA

MERENDEIRO 
SEMED 13 22/9 a 

4/10/2019 N

385091/2 ANA PAULA 
RUIZ BOGADO PROFESSOR 21 4 a 

24/10/2019 N

291099/1

ANDREIA 
MARIA 
MANGABEIRA 
DA SILVA

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

10 9 a 
18/9/2019 N

372447/3

CATIA 
GUIMARAES 
MONTEIRO 
TEIXEIRA

PROFESSOR 30 19/9 a 
18/10/2019 N

372447/7

CATIA 
GUIMARAES 
MONTEIRO 
TEIXEIRA

PROFESSOR 30 19/9 a 
18/10/2019 N

238066/4
CILENE 
ANTONIA 
COSTA

PROFESSOR 4 1º a 
4/10/2019 N

295639/1

CILENE 
APARECIDA 
DE LIMA 
TAVARES

ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO 7 22 a 

28/10/2019 N

385736/2

CLAUDIA 
SOLIDEA 
LEITE DE 
MATOS

PROFESSOR 4 22 a 
25/10/2019 N

395411/19

CRISTIANE 
RIBEIRO 
CABRAL 
ROCHA

PROFESSOR 5 17 a 
21/9/2019 N

309877/1 DALVA COSTA 
DE QUEIROS

AGENTE DE 
ATIVIDADES 
EDUCACIO
NAIS

10 15 a 
24/10/2019 N

384563/2

DAYSE 
GARAHI 
SOARES DE 
ALMEIDA

PROFESSOR 15 27/9 a 
11/10/2019 N

342343/1

DEISE 
MEDEIROS 
BOGADO DE 
CAMPOS

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

6 19 a 
24/10/2019 N

199427/2

DENISE 
ROMERO 
PERES 
OLMEDO

PROFESSOR 15 13 a 
27/9/2019 N

278149/1

ECLAINE 
FATIMA 
VIERA VON 
HOLLEBEN

ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO 10 16 a 

25/10/2019 N

384020/1
ELDES 
FERREIRA DE 
LIMA

PROFESSOR 10 17 a 
26/9/2019 N

384020/2
ELDES 
FERREIRA DE 
LIMA

PROFESSOR 10 17 a 
26/9/2019 N

384020/1
ELDES 
FERREIRA DE 
LIMA

PROFESSOR 4 1º a 
4/10/2019 N

384020/2
ELDES 
FERREIRA DE 
LIMA

PROFESSOR 4 1º a 
4/10/2019 N

389226/1
ELKER DE 
OLIVEIRA 
COSTA

ASSISTENTE EM 
BIBLIOTECA 5 19 a 

23/9/2019 N

389226/1
ELKER DE 
OLIVEIRA 
COSTA

ASSISTENTE EM 
BIBLIOTECA 5 30/9 a 

4/10/2019 N

123536/5
GILCE DE 
FREITAS 
HOMRICH

PROFESSOR 30 23/9 a 
22/10/2019 N

409036/1 GISLAINE DO 
NASCIMENTO

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

5 12 a 
16/9/2019 N

381099/1
GISLAINE 
SIQUEIRA DA 
ROCHA

ASSISTENTE 
ADMINISTRA
TIVO II

30 10/9 a 
9/10/2019 S

385070/1

HELENICE 
ALEXANDRE 
DE ALENCAR 
ANDRADE

PROFESSOR 6 15 a 
20/9/2019 N

252816/1 ILZA AMARO 
DE SOUZA

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

15 18/9 a 
2/10/2019 N

293270/1
IONE VILA 
NOVA 
MACHADO

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

6 23 a 
28/9/2019 N

377224/4
IVETE 
BERNARDINO 
SCHMIDT

PROFISSIO
NAL DE APOIO 
EDUCACIONAL

8 19 a 
26/9/2019 N

395740/4
JULIO CESAR 
FLORIANO 
DOS SANTOS

PROFESSOR 31 16/10 a 
15/11/2019 N

395740/5
JULIO CESAR 
FLORIANO 
DOS SANTOS

PROFESSOR 31 16/10 a 
15/11/2019 N

398287/1
LAIS 
CARVALHO 
VIEIRA

PROFESSOR 30 5/10 a 
3/11/2019 N

207780/2

LEOSANGELA 
APARECIDA 
DA SILVA 
ROCHA

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

7 30/9 a 
6/10/2019 N

275085/11
LUCIENE 
MACHADO 
CAVALHEIRO

PROFESSOR 60 1º/10 a 
29/11/2019 N
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275085/24
LUCIENE 
MACHADO 
CAVALHEIRO

PROFESSOR 60 1º/10 a 
29/11/2019 N

377426/15
LUCIMAR DE 
FIGUEIREDO 
AJALA LOBO

PROFESSOR 4 1º a 
4/10/2019 N

377426/16
LUCIMAR DE 
FIGUEIREDO 
AJALA LOBO

PROFESSOR 4 1º a 
4/10/2019 N

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 1.256, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 4º, inciso X, alínea “c” do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, 
resolve:

AUTORIZAR o registro de licença por motivo de doença em pessoa da família, em 
conformidade à Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, regulamentada 
pelo Decreto n. 12.246, de 9 de dezembro de 2013, c/c o Decreto n. 13.569, de 23 de 
julho de 2018, conforme especificações seguintes:

MATRÍCULA SERVIDOR CARGO DIAS PERÍODO
PROR-
ROGA-
ÇÃO

367974/8
MAIRA DUTRA 
MUNHOZ 
RIQUELME

PROFESSOR 32 3/10 a 
3/11/2019 N

367974/11
MAIRA DUTRA 
MUNHOZ 
RIQUELME

PROFESSOR 32 3/10 a 
3/11/2019 N

391135/1
MARIA 
APARECIDA 
DE OLIVEIRA

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

16 9 a 
24/9/2019 N

335592/9

MARIA 
HELENA 
SANTANA 
REIS

PROFESSOR 24 11/9 a 
4/10/2019 N

335592/15

MARIA 
HELENA 
SANTANA 
REIS

PROFESSOR 24 11/9 a 
4/10/2019 N

356948/1

MARIA 
LUCIA DA 
CONCEICAO 
SOUZA

PROFESSOR 30 28/9 a 
27/10/2019 N

391555/1

MARIA 
SOCORRO 
APARECIDA 
ARAUJO 
BARBOSA DE 
SOUZA

PROFESSOR 5 30/9 a 
4/10/2019 N

378806/6
MARILENE 
DE MELO 
PINASSO

PROFESSOR 30 17/10 a 
15/11/2019 N

397880/1

MARLUCE 
BENTO 
DA COSTA 
DUARTE

ASSISTENTE 
ADMINISTRA
TIVO II

4 11 a 
14/9/2019 N

352535/18
MELISSA 
LORENA ROSA 
BERNAL

PROFESSOR 12 19 a 
30/9/2019 N

352535/19
MELISSA 
LORENA ROSA 
BERNAL

PROFESSOR 12 19 a 
30/9/2019 N

352535/18
MELISSA 
LORENA ROSA 
BERNAL

PROFESSOR 5 1º a 
5/10/2019 N

352535/19
MELISSA 
LORENA ROSA 
BERNAL

PROFESSOR 5 1º a 
5/10/2019 N

377037/2
NATALY SILVA 
FREITAS 
MACIEL

PROFESSOR 9 25/9 a 
3/10/2019 N

377037/3
NATALY SILVA 
FREITAS 
MACIEL

PROFESSOR 9 25/9 a 
3/10/2019 N

394000/1

PAOLA 
SEBASTIANA 
MARINHO 
DOS SANTOS 
PEREZ VILA 
MAIOR

AUXILIAR 
DE APOIO 
ESCOLAR

5 16 a 
20/9/2019 N

383987/1
PHAOLLA 
GAVILAN 
TORRES VAZ

PROFESSOR 16 18/9 a 
3/10/2019 N

404354/1

RAFAEL 
HENRIQUE 
BEVILAQUA 
PIVANTE

PROFESSOR 17 30/9 a 
16/10/2019 N

207632/1
REGINA LUCIA 
PORTIOLLI 
FURLANETTI

ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO 10 5 a 

14/9/2019 N

397453/1
REGINA SÉLIA 
DOS SANTOS 
FERREIRA

MERENDEIRA 15 1º a 
15/10/2019 N

397453/1
REGINA SÉLIA 
DOS SANTOS 
FERREIRA

MERENDEIRA 15 18/10 a 
1º/11/2019 N

282189/1
ROZALINA 
FERREIRA 
BRUNO

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

30 2/9 a 
1º/10/2019 N

392687/3

RUTE 
OLIVEIRA 
DO AMARAL 
GARCIA

PROFESSOR 8 17 a 
24/10/2019 N

382588/1
SUELI 
MARTINS DE 
ASSIS

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

15 2 a 
16/10/2019 N

383183/1 SUELY FURLAN ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO 8 12 a 

19/9/2019 N

383183/1 SUELY FURLAN ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO 14 23/9 a 

6/10/2019 N

164879/14

TANIA 
APARECIDA 
PEREIRA 
PERALTA

PROFESSOR 30 30/9 a 
29/10/2019 N

395828/1
TATIANE 
FERREIRA 
MARTINS

MERENDEIRA 6 14 a 
19/9/2019 N

359270/11
TAYANA 
AMORIM 
PANIAGO

PROFESSOR 4 30/9 a 
3/10/2019 N

387838/1

VIVIANE 
SIRILO 
NABHAN 
BITENCOURT

PROFESSOR 30 16/10 a 
14/11/2019 N

387838/2

VIVIANE 
SIRILO 
NABHAN 
BITENCOURT

PROFESSOR 30 16/10 a 
14/11/2019 N

374122/2
WISISDELLY 
CORREA 
GOMES

PROFESSOR 4 7 a 
10/10/2019 N

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 741, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento no art. 225, inciso II, da Lei Complementar 
n. 190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:

APLICAR pena de suspensão de 6 (seis) dias ao servidor de matrícula 
n.392942/01, ocupante do cargo de Guarda Civil Metropolitano, por irregularidades 
funcionais apuradas no processo n. 59002/2019-15, com fulcro na segunda parte do 
inciso II do art. 249, da Lei Complementar n. 190/2011; por prática de  transgressão 
disciplinar disciplinada no inciso VI, do artigo 217, da Lei Complementar n.190/2011, 
bem como na Resolução Normativa SEMSP nº 4, de 9 de junho de 2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 742, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento no art. 225, inciso II, da Lei Complementar 
n. 190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:

APLICAR pena de advertência ao servidor de matrícula n.393621/01, ocupante 
do cargo de Guarda Civil Metropolitano, por irregularidades funcionais apuradas no 
processo n. 59002/2019-15, com fulcro na primeira parte do inciso II do art. 249, da 
Lei Complementar n. 190/2011; por prática de  transgressão disciplinar disciplinada no 
inciso VI, do artigo 217, da Lei Complementar n.190/2011, bem como na Resolução 
Normativa SEMSP nº 4, de 9 de junho de 2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 743, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento no art. 225, inciso II, da Lei Complementar 
n. 190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:

APLICAR pena de advertência ao servidor de matrícula n.313718/01, ocupante 
do cargo de Guarda Civil Metropolitano, por irregularidades funcionais apuradas no 
processo n. 58980/2019-96, com fulcro na primeira parte do inciso II do art. 249, da 
Lei Complementar n. 190/2011; por prática de  transgressão disciplinar disciplinada nos 
incisos I e II, do artigo 217, da Lei Complementar n.190/2011.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
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RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 744, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento no parágrafo único, do art. 249, da Lei 
Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:

PRORROGAR por mais 30 dias, a contar da data da publicação, o prazo para 
a comissão de sindicância, designada através Resolução “PE” SESDES n. 588, de 25 
de setembro de 2019, publicada no DIOGRANDE n. 5.694, de 26 de setembro 2019, 
para apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos referentes ao processo n. 
99136/2019-89. 

CAMPO GRANDE-MS, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 745, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2018. 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 248, da Lei Complementar n. 
190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:

RECONDUZIR os servidores Wesley Guterrez Nunes Silva, matrícula n. 387487/01, 
Máximo Pereira dos Santos, matrícula n. 387175/01 e Filipe de Oliveira Inácio, matrícula 
n. 387254/01, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância 
com a finalidade de ultimar os trabalhos do Processo n. 80170/2019-61, estabelecendo 
prazo de trinta dias para apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos. 

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2018.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 746, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2018. 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 248, da Lei Complementar n. 
190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:

RECONDUZIR os servidores Wesley Guterrez Nunes Silva, matrícula n. 387487/01, 
Máximo Pereira dos Santos, matrícula n. 387175/01 e Filipe de Oliveira Inácio, matrícula 
n. 387254/01, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância 
com a finalidade de ultimar os trabalhos do Processo n. 80173/2019-50, estabelecendo 
prazo de trinta dias para apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos. 

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2018.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

DESPACHO DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL
        
ASSUNTO: Sindicância Administrativa
PROCESSO: 48317/2019-56
DECISÃO: decido pelo arquivamento do processo, pois restou comprovada pelo conjunto 
probatório dos autos, que não se verificou qualquer responsabilidade funcional dos 
servidores do quadro da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS

          PORTARIA “PE” AGEREG N. 39, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 
67 e 73 da Lei n. 8.666/93, resolve: 

DESIGNAR servidor Gildo Rodrigues Queirós matricula 412965/01, para executar a 
função de FISCAL ADMINISTRATIVO, do contrato n. 22/2019 Processo Administrativo 
92070/2019-14 em atendimento as necessidades da Agência Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos – AGEREG, conforme disposto no art. 67, da Lei Federal n.8.666, de 21 
de junho de 1993, com efeito, a partir da data de dia 17/10/2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Vinícius Leite Campos 
Diretor-Presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços 
Públicos de Campo Grande-MS 

FUNDAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE

PORTARIA “PE” FUNSAT n. 57, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO DE CAMPO 

GRANDE, no uso de suas atribuições, resolve:

DESIGNAR Equipe Técnica para acompanhamento técnico, pedagógico, controle 
administrativo e desenvolvimento projetos e ações de arquivamento de documentos, 
imagens, metas e orçamento das ações de Qualificação Profissional executadas nos 
mutirões, com Coordenadoria de Planejamento e Gestão, Coordenador Gilberto Porto 
de Figueiredo; Coordenadoria Pedagógica, Coordenadora, Crislayne de Souza Carvalho; 
Coordenadoria de Produção, Logística, Arquivo/Pesquisa e Comunicação Social, 
Coordenador  Luiz Gustavo de Quevedo Sant’Anna ; e, Equipe de Apoio, Thaysiane 
Moreira da Silva, Vilmar de Melo Santos e Jussara Regina Mungo Brasil. A Equipe Técnica, 
retroagirá suas ações ao mês de julho de 2017, sendo responsável pelo levantamento 
técnico, registro e resgate das ações dos mutirões no “Bom Retiro” e “Aldeia Água Boa”. 
Suas ações perdurarão de outubro de 2019 a dezembro de 2020, concretizando todas as 

ações conforme Plano de Trabalho apresentado em 23 de setembro de 2019. Com efeito, 
a contar de 01 de outubro de 2019.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

CLEITON FREITAS FRANCO
Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho
de Campo Grande-MS

ATOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91.048/2019-20
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - 
EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI.
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-Geral 
de Compras e Licitação-DICOM, torna público a realização de licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto Municipal nº 9.337/2005, Lei Complementar nº 123/2006 e legislação correlata, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra 
aberta a licitação acima referida, do tipo “MENOR PREÇO TOTAL”, tendo por objeto 
a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA - SEDESC.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 07h50min do dia 28 de novembro de 2019.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: a partir de 08h00min do dia 28 de novembro de 2019.
LOCAL: http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc
Para todas as referências de tempo será observado o horário local - Campo Grande - MS. 
A íntegra do edital poderá ser obtida através do site acima, como também através do 
portal da transparência: www.transparencia.campogrande.ms.gov.br/canais/licitacoes/
As informações relativas ao cadastro e ao credenciamento, bem como o manual de 
Pregão Eletrônico poderão ser obtidos no endereço eletrônico campogrande.ms.gov.br/
dicom/area-do-fornecedor  
Campo Grande - MS, 11 de novembro de 2019.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA MÁRIO JUSTINIANO DE SOUZA FILHO
Diretor-Geral de Compras e Licitação Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69.254/2019-26
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-
Geral de Compras e Licitação, torna público aos interessados, o RESULTADO da licitação 
tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR 
PURIFICADOR DE AR, FILTRO QUÍMICO E CARTUCHO, sendo os lotes adjudicados pelo 
Pregoeiro e o procedimento homologado pelo Exmo. Senhor Prefeito em 11.11.2019. 

LOTE ITEM EMPRESA VENCEDORA VALOR 
UNITÁRIO

1

1

PEIXOTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 
LTDA

R$ 92,27

2 R$ 92,27

3 R$ 53,52

4 R$ 59,94

2
1

I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA
R$ 289,00

2 R$ 95,00

Campo Grande - MS, 11 de novembro de 2019.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA MÁRIO JUSTINIANO DE SOUZA FILHO
Diretor-Geral de Compras e Licitação Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 037/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88.620/2019-18
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-Geral 
de Compras e Licitação – DICOM, torna pública a realização da licitação tendo como 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE 
INFRAESTRURA URBANA – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS REGIÕES URBANAS DO 
SETOR IMBIRUSSÚ/SEGREDO – COMPLEXO ATLÂNTICO SUL – ETAPA C, EM CAMPO 
GRANDE – MS.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – 
SISEP.
DATA: A documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues às 08h do dia 
16 de dezembro de 2019.
LOCAL: Sala de reuniões da Diretoria-Geral de Compras e Licitação, situada na Avenida 
Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal, Térreo, em Campo Grande - MS.
As empresas interessadas poderão obter gratuitamente o edital e seus anexos pelo 
endereço eletrônico http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/.
Campo Grande – MS, 11 de novembro de 2019.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA LEONARDO BARBIRATO JUNIOR 

Diretor-Geral de Compras e Licitação Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 038/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97.927/2018-01
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-
Geral de Compras e Licitação – DICOM, torna pública a realização da licitação tendo 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
READEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COORDENADORIA DE COMBATE A ZOONOSES - 
CCZ, AVENIDA SENADOR FILINTO MULLER, 1.601, VILA IPIRANGA EM CAMPO GRANDE 
- MS.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, com interveniência da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP.
DATA: A documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues às 08h do dia 
13 de dezembro de 2019.
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LOCAL: Sala de reuniões da Diretoria-Geral de Compras e Licitação, situada na Avenida 
Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal, Térreo, em Campo Grande - MS.
As empresas interessadas poderão obter gratuitamente o edital e seus anexos pelo 
endereço eletrônico http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/.
Campo Grande – MS, 11 de novembro de 2019.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA LEONARDO BARBIRATO JUNIOR 
Diretor-Geral de Compras e Licitação Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84.864/2019-22
OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, 
CONES, FITAS ZEBRADAS E CAVALETES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAN.

O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-Geral 
de Compras e Licitação - DICOM, CONVOCA os representantes das empresas vencedoras 
do certame em epígrafe, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 148/2019, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do presente aviso, nos termos 
do subitem 9.5 e 9.8 do edital, no ato da assinatura será verificada a regularidade fiscal 
e trabalhista e, estando vencidas as certidões apresentadas no certame, a adjudicatária 
deverá reapresentá-las.
A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada das 08h às 11h e das 13h às 17h na 
Diretoria-Geral de Compras e Licitação - DICOM/SEGES, sito Av. Afonso Pena, nº 3.297, 
Térreo, Centro, Paço Municipal (informações 67 3314-3267 - ramal: 2507), conforme 
subitem 9.5.1 do edital, e o não comparecimento para assinatura da mesma poderá 
acarretar em sanções previstas em edital.
Campo Grande - MS, 09 de novembro de 2019. 
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação

ATOS LEGISLATIVOS

LEI n. 6.294, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre o transporte remunerado privado individual de passageiros 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE. Faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo, nos termos do parágrafo 7º do Art. 42 
da Lei Orgânica do Município de Campo Grande, o seguinte dispositivo vetado da Lei n. 
6.294, de 1º de outubro de 2019:

“Art 1º ..................................................................................................
.......................................................................................................................
......

§ 3º Os veículos que prestam serviços de transporte de passageiros nos 
aeroportos e rodoviárias dentro do Município, com ponto fixo à espera de passageiros 
ou oriundos de contratos com as administradoras destes terminais, serão considerados, 
para todos os efeitos, táxis ou mototáxis, devendo observar a legislação municipal, 
incluindo a exigência de alvarás para cada automóvel e de funcionamento da pessoa 
jurídica prestadora do serviço, se for o caso.”

Campo Grande - MS, 11 de novembro de 2019.

PROF. JOÃO ROCHA
PRESIDENTE

ATO nº 128/2019 – MESA DIRETORA

DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS.
         
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS), no uso de suas atribuições, 

P O D E R  L E G I S L A T I V OPARTE II
com supedâneo no art. 27, II, “b”, do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Este Ato autoriza em conformidade com o disposto no Art. 10, da Lei nº 6.158, 
de 07 de janeiro de 2019 – Lei Orçamentária para o exercício de 2019, pelo qual dispõe: 
“Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande – MS, observadas as 
normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de 
facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizada a suplementar, 
mediante ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no Art. 5º desta Lei, as dotações 
do seu respectivo orçamento, desde que os recursos sejam provenientes de anulação 
total ou parcial de suas dotações orçamentárias, conforme estabelece o inciso II do Art. 
22 da Lei Orgânica do Município de Campo Grande, criando, se necessário, elementos 
de despesa e fontes de recursos dentro do projeto ou atividade.”; a suplementação por 
anulação, conforme o quadro abaixo:

NATUREZA DA DESPESA SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO
09.1.0101.01031046.2043.339036 R$ 15.000,00

04.1.0101.01031046.2043.449052 R$ 50.000,00

10.1.0101.01031046.2043.339037 R$ 65.000,00
TOTAL R$ 65.000,00 R$ 65.000,00

Art. 2º Este ato terá seu vigor a partir da data 11/11/2019.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2019.

VER. PROF. JOÃO BATISTA DA ROCHA 
Presidente 

VER. CARLOS AUGUSTO BORGES 
1º Secretário

P U B L I C A Ç Õ E S  A  P E D I D OPARTE IV

CONCESSÃO
ABDORAL NERI DE OLIVEIRA torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR a Licença Ambiental - Modalidade Licença  
Prévia Nº 01.055/2019 com validade até 21/04/2021 a contar de 21/10/2019  para 
atividade de OFICINA MECÂNICA. Localizada à AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 
3347, BAIRRO SANTA CAMÉLIA município de Campo Grande - MS.

CONCESSÃO
ÁGUAS GUARIROBA S.A torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença de Ope-
ração com validade de 120 MESES a contar de 31/10/2019, para atividade de In-
terceptor de Esgoto Vila Damha. Localizada à próximo à rua Adolfo de Almeida 
até a Avenida Três Barras – Vilas Damha e Estrela Parque, município de Campo 
Grande-MS.

CONCESSÃO
ÁGUAS GUARIROBA S.A torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença de Ope-
ração com validade de 120 MESES a contar de 31/10/2019, para atividade de Estação 
de Tratamento de Esgoto – UNEI Dom Bosco. Localizada à Rodovia BR 262, Km 
309, s/n - Zona Rural, município de Campo Grande-MS.

CONCESSÃO
AGUAS GUARIROBA S.A torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença de Ope-
ração com validade de 48 MESES a contar de 31/10/2019, para atividade de Estação 
Elevatória de Esgoto – EEE 040 EMBRAPA. Localizada à Área da EMBRAPA Gado de 
Corte – Zona Rural, município de Campo Grande-MS.

BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA torna público que requereu à Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental 
Modalidade Licença Prévia para atividade de comércio atacadista de peças e acessórios 
para veículos automotores. Localizada à Avenida Três Barras, 3960 - sala 06 bairro Vilas 
Boas, CEP: 79051-290, município de Campo Grande –MS.

CONCESSÃO
MRV Prime Canto dos Pássaros Incorporações LTDA, CNPJ 27.967.498/0001-
12 torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
– SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença Prévia 01.063/2019 com validade 
de 18 meses a contar de 01/11/2019 para atividade de Condomínio Residencial com-
posto por 5 (cinco) blocos de apartamentos totalizando 80 (oitenta) unidades 
residenciais com guarita, área de lazer com piscina e salão de festas, deno-
minado multirresidencial Canto dos Sabiás. Localizado no lote de terreno urbano 
5R1D, resultante do desdobro do lote 5R1, com frente para a rua Sunko Yonamine, lado 
par, esquina com a rua Rua Gilka Martins, do bairro Coronel Antonino, situado no muni-
cípio de Campo Grande/MS.

CONCESSÃO
MRV Prime Canto dos Pássaros Incorporações LTDA, CNPJ 27.967.498/0001-
12 torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
– SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença Prévia 01.064/2019 com valida-
de de 18 meses a contar de 01/11/2019 para atividade de Condomínio Residencial 
composto por 6 (seis) blocos de apartamentos totalizando 96 (noventa e seis) 
unidades residenciais com guarita, área de lazer com piscina e salão de festas, 
denominado multirresidencial Canto dos Tuiuiús. Localizado no lote de terreno 
urbano 5R1E, resultante do desdobro do lote 5R1, com frente para a rua Gilka Martins, 
lado par, esquina com a rua Sunko Yonamine, do bairro Coronel Antonino, situado no 
município de Campo Grande/MS.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PAUL torna público que recebeu da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade 
Licença Ambiental Simplificada com validade de 60 MESES a contar de 05/11/2019, 
para atividade de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. Localizada à R. AMAZONAS, Nº 810 
– B. SÃO FRANCISCO município de Campo Grande –MS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DO CEQUO/PMMS 
001/2019
A Presidente do Centro de Equoterapia da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do 
Sul - CEQUO/PMMS convoca a todos os associados em condição de voto para participa-
rem de Assembleia Geral Ordinária do CEQUO/PMMS, na sede do Centro de Equoterapia, 
Rua  Lima Félix, nº 174, Jardim Veraneio, Campo Grande, MS, no dia 22 de novembro 
de 2019, início às 08h00min e término 11h00min, para alteração e adequação 
estatutária do CEQUO/PMMS, bem como, aprovar o relatório de atividades e as contas 
da Diretoria.

CONCESSÃO
EDIFICIO LE CORBUSIER torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental – Modalidade Licença de 
Operação com validade de 48 MESES a contar de 06/11/2019, para atividade de Con-
domínio Residencial Le Corbusier (22 pavimentos – 44 apartamentos). Localiza-
da à Rua Antonio Maria Coelho, 5581, Bairro Carandá Bosque, município de Campo 
Grande –MS.

CONCESSÃO 
Lwart Lubrificantes Ltda torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental - Modalidade Licença de 
Operação - Renovação LO 03.226/2019 com validade de 48 meses a contar da data de 
04/11/2019 para atividade de Coleta e Armazenamento de Óleo Lubrificante. Loca-
lizada à Rua Ubirajara Guarani nº 225, Moreninha I, município de Campo Grande –MS.
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REQUERIMENTO
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA torna público que re-
quereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Li-
cença Ambiental Modalidade Licença de OPERAÇÃO para atividade de Atendimento 
hospitalar,exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências localizada à 
Rua Marechal Rondon,2644, Centro, município de Campo Grande –MS.

REQUERIMENTO
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA torna público que re-
quereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Li-
cença Ambiental Modalidade Licença de INSTALAÇÃO para atividade de Atendimento 
hospitalar,exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências localizada à 
Rua Marechal Rondon,2644, Centro, município de Campo Grande –MS.

REQUERIMENTO
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA torna público que re-
quereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença 
Ambiental Modalidade Licença PRÉVIA para atividade de Atendimento hospitalar,exceto 
pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências localizada à Rua Marechal Ron-
don,2644, Centro, município de Campo Grande –MS.

REQUERIMENTO 
MOTEL BEIRUTHE LTDA – ME torna público que foi concedido pela Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade 
Licença de Operação nº 03.221/2019 vencimento em 31/10/2023 para atividade Motel. 
Localizada à Rua Frei Henrique de Coimbra, 750, Vila Progresso, CEP 79080-430, Campo 
Grande – MS.    

CONCESSÃO
MRV Prime Canto dos Pássaros Incorporações LTDA, CNPJ 27.967.498/0001-
12 torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
– SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença Prévia 01.062/2019 com valida-

de de 18 meses a contar de 01/11/2019 para atividade de Condomínio Residencial 
composto por 6 (seis) blocos de apartamentos totalizando 96 (noventa e seis) 
unidades residenciais com guarita, área de lazer com piscina e salão de festas, 
denominado multirresidencial Canto dos Rouxinóis. Localizado no lote de terreno 
urbano 5R1C, resultante do desdobro do lote 5R1, com frente para a rua Sunko Yonami-
ne, lado par, a 68,30 metros da Rua Gilka Martins, do bairro Coronel Antonino, situado 
no município de Campo Grande/MS.

CONCESSÃO
MRV Prime Projeto Campo Grande J Incorporações SPE LTDA, CNPJ 
16.821.325/000175 torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental - Modalidade Licença de Ins-
talação 02.108/2019 com validade de 12 meses a contar de 07/11/2019 para atividade 
de Condomínio Residencial composto por 96 (noventa e seis) unidades residen-
ciais, denominado Residencial de Arezzo. Localizado no lote de terreno urbano M3RE, 
resultante do desmembramento do lote M3R, do bairro União, com frente para rua Pe-
tropólis, lado par, a 211,083 metros da rua José Garcia Lopes Filho, situado no município 
de Campo Grande/MS.

REQUERIMENTO
NOSSA TERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Sidrolândia – SE-
DERMA, a Licença de Instalação e Operação para a atividade de DRENAGEM EM ÁREA 
RURAL- LIO Nº022/2019. Localizada na FAZENDA SANTA BÁRBARA IMBIRA, mu-
nicípio de Sidrolândia/MS. 

PIVETA ASSUNÇÃO STRUT LTDA torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental – Modalidade Licen-
ça de Operação com validade de 120 meses a contar de 22/10/2019, para atividade de 
ABATEDOURO E FRIGORÍFICO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE – AVESTRUZ, OVINO/
CAPRINO, SUÍNO E JACARÉ. Localizada à Rodovia BR 163, km 473, Trecho do Anel Rodo-
viário, nº 6895, bairro Jardim Itamaracá, no município de Campo Grande (MS).
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