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

DECRETOS

DECRETO n. 14.757, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica do Instituto 
Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) e dá outras 
providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital 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:

CAPITULO I
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 1º Ao Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), nos 
termos do art. 31, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, compete:

I - a organização e a centralização das atividades vinculadas ao Sistema de 
Previdência Social;

II - o cumprimento dos critérios e obrigações exigíveis pela Secretaria Especial 
de Previdência do Ministério da Economia para a emissão do Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP) do Município, zelando para manter rigorosamente a sua validade;

III - o planejamento, a coordenação geral, o controle e o gerenciamento e 
operacionalização das seguintes atividades:

a) arrecadação dos recursos previdenciários;
b) concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários;
c) gestão dos recursos financeiros e outros ativos previdenciários;
d) manutenção permanente de cadastro individualizado dos segurados ativos, 

aposentados e pensionistas;
e) administração da Perícia Médica Previdenciária que consiste nos procedimentos 

relativos a aposentadoria por incapacidade permanente e outros para concessão e 
manutenção de benefícios previdenciários.

IV - a gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do 
Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal (SERVIMED), fundo público inscrito 
no CNPJ sob o n. 03.259.788/0001-43.

CAPITULO II
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Seção I
Da Estrutura Básica

Art. 2º Para o cumprimento de suas finalidades e desempenho de suas 
competências específicas, o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) 
tem a seguinte estrutura organizacional: 

I - Órgãos Colegiados de Deliberação Superior:
a) Comitê de Gestão do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal;

b) Conselho Fiscal do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal;
c) Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV.

II - Órgãos Colegiados Auxiliares:
a) Comitê de Investimentos;
b) Comitê Permanente de Análise de Benefícios.

III - Órgão de Direção Superior:
a) Presidência;

IV - Unidades Organizacionais de Assessoramento:
a) Procuradoria Jurídica;
b) Assessoria de Gabinete;
c) Ouvidoria;

V - Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais:
a) Diretoria-Geral de Benefícios Previdenciários:
1. Gerência de Concessão de Benefícios;
2. Gerência de Gestão de Benefícios;
3. Gerência de Registro e Certificação de Contribuição;
4. Gerência de Relacionamento com o Segurado;
5. Gerência de Controle de Processos.
b) Diretoria-Geral de Assistência à Saúde:
1. Gerência de Atendimento do Beneficiário;
2. Gerência de Auditoria Operacional;
3. Gerência de Atendimento Ambulatorial;
4. Superintendência de Negócios em Saúde:
4.1. Gerência de Credenciamento;
4.2. Gerência de Regras e Padronização;
4.3. Gerência de Tabelas de Procedimentos;
4.4. Gerência de Cadastro de Beneficiários.

VI - Unidades Organizacionais de Atividades Instrumentais:
a) Diretoria Executiva de Administração:
1. Gerência de Comunicação;
2. Gerência de Tecnologia da Informação;
3. Gerência de Recursos Humanos;
4. Gerência de Compras;
5. Gerência de Patrimônio;
6. Gerência de Manutenção e Serviços;
7. Protocolo Geral.
b) Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças:
1. Gerência de Orçamento e Controle de Despesas;
2. Gerência Financeira e de Contabilidade;
3. Gerência de Controle de Regularidade;
4. Gerência de Compensação Financeira;
5. Gerência de Contribuição do SERVIMED;
6. Gerência de Processamento de Faturas de Saúde.

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), de 
conformidade como art. 31, 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;
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PREFEITO...........................................................................................Marcos Marcello Trad
Vice-Prefeita....................................................................Adriane Barbosa Nogueira Lopes
Procurador-Geral do Município.................................................Alexandre Ávalo Santana
Chefe de Gabinete do Prefeito ................................................Alex de Oliveira Gonçalves
Secretário Munic. de Governo e Relações Institucionais ...................................................
..................................................................................................Antônio Cézar Lacerda Alves
Controlador-Geral do Município.................................Luiz Afonso de Freitas Gonçalves
Secretário  Especial  de Segurança e Defesa Social...............................Valério Azambuja
Secretário Munic. de Finanças e Planejamento............................Pedro Pedrossian Neto
Secretário Munic. de Gestão......................................................................Agenor Mattiello
Secretário Munic. de Infraestrutura e Serviços Públicos..............................Rudi Fiorese
Secretário Munic. de Meio Ambiente e Gestão Urbana ...................................................
..................................................................................................................Luis Eduardo Costa
Secretário Munic. de Desenvolvimento Econômico e  de Ciência e  Tecnologia.................
............................................................................................................Rodrigo Barbosa Terra
Secretária Munic. de Educação.....................................................................Elza Fernandes
Secretário Munic. de  Saúde..........................................José Mauro Pinto de Castro Filho
Secretário Munic. de Assistência Social................................José Mario Antunes da Silva
Secretário Munic.de Cultura e Turismo..............................Max Antônio Freitas da Cruz
Secretário-Exec. de Compras Governamentais......................Ralphe da Cunha Nogueira
Subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos ................................................................
..........................................................................................................Amadeu Wagner Borges
Subprefeito da Subprefeitura de Anhanduí........................Ernesto Francisco dos Santos
Subprefeito da Subprefeitura  de Rochedinho...........................Silvio Alexandre Ferreira

Subsecretária de Políticas para a Mulher ..................................Carla Charbel Stephanini
Subsecretária do Bem-Estar Animal..............................Ana Cristina Camargo de Castro
Subsecretária de Políticas para a Juventude .........................................................................
............................................................................ Laura Marina Ferreira Sousa de Miranda
Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor .........................................................
............................................................................................ Cleiton Thiago Almeida Pereira
Subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos................Catiana Sabadin Zamarrenho
Subsecretário de Articulação Social e Assuntos Comunitários ..........................................
.......................................................................................................... Francisco Almeida Teles
Diretora-Presidente do Instituto Munic. de Previdência de Campo Grande....................
............................................................................................Camilla  Nascimento de Oliveira 
Diretora-Presidente da Agência Munic. de Habitação e Assuntos Fundiários ...............
..................................................................................................................Maria Helena Bughi
Diretora-Presidente da Agência  Munic. de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 
.........................................................................................Berenice Maria Jacob Domingues
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Regulação dos Serviços  Públicos..................
....................................................................................................... Odilon de Oliveira Júnior
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Transporte e Trânsito ......................................
..............................................................................................................Janine de Lima Bruno
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Tecnologia da Informação e Inovação.........
.............................................................................................Paulo Fernando Garcia Cardoso
Diretor-Presidente da Fundação Munic de Esportes .........................................................
................................................................................Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho
Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande ......................
..............................................................................................................Luciano Silva Martins
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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 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 nos incisos I e II do art. 3º deste Decreto 
terão suas normas de organização e funcionamento estabelecidas nos respectivos 
regimentos internos. 

§ 2º Os regimentos internos serão elaborados pelo Instituto Municipal de 
Previdência de Campo Grande e encaminhado à Secretaria Municipal de Gestão para 
análise e posterior aprovação pelo Prefeito Municipal.

Art. 4º A estrutura básica do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande 
é representada no organograma constante do Anexo.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
o Decreto n. 13.590, de 2 de agosto de 2018.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente do Instituto Municipal de 
Previdência de Campo Grande
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DECRETO n. 14.758, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

Aprova o regimento interno do Instituto Municipal de Previdência de 
Campo Grande (IMPCG) e dá outras providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital 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. 31 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 do 
Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG, de conformidade com sua 
estrutura básica aprovada pelo Decreto n. 14.757, de 4 de abril de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o 
Decreto n. 13.591, de 2 de agosto de 2018.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente do Instituto Municipal de
Previdência de Campo Grande - IMPCG

ANEXO I AO DECRETO n. 14.758, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE - IMPCG

TÍTULO I
NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
NATUREZA

Art. 1º O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG, criado 
pela Lei n. 711, de 17 de fevereiro de 1961, é entidade autárquica integrante da 
administração indireta do Poder Executivo, vinculada diretamente ao Prefeito Municipal, 
com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial, com sede e foro no Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do 
Sul. 

CAPÍTULO II
FINALIDADE

Art. 2º O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG tem por 
finalidade a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do município de Campo 
Grande e do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal - SERVIMED, mediante 
o desenvolvimento de projetos e atividades de previdência social e de assistência básica 
à saúde dos servidores municipais e seus dependentes, observadas as regras previstas 
nas leis e regulamentações específicas. 

CAPÍTULO III
COMPETÊNCIAS

Art. 3º Ao Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), para a 
consecução de suas finalidades, nos termos do art. 31, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro 
de 2017, compete:

I - a organização e a centralização das atividades vinculadas ao Sistema de 
Previdência Social;

II - o cumprimento dos critérios e obrigações exigíveis pela Secretaria Especial 
de Previdência do Ministério da Economia para a emissão do Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP) do Município, zelando para manter rigorosamente a sua validade;

III - o planejamento, a coordenação geral, o controle e o gerenciamento e 
operacionalização das seguintes atividades:

a) arrecadação dos recursos previdenciários;
Concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários;
b) gestão dos recursos financeiros e outros ativos previdenciários;
c) manutenção permanente de cadastro individualizado dos segurados ativos, 

aposentados e pensionistas;
d) administração da Perícia Médica Previdenciária que consiste nos procedimentos 

relativos a aposentadoria por incapacidade permanente e outros para concessão e 
manutenção de benefícios previdenciários.

IV - a gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do 
Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal (SERVIMED), fundo público inscrito 
no CNPJ sob o n. 03.259.788/0001-43.

TÍTULO II
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL

Art. 4º O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) tem a 
seguinte estrutura organizacional: 

I - Órgãos Colegiados de Deliberação Superior:
Comitê de Gestão do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal;
Conselho Fiscal do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal;
Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV.

II - Órgãos Colegiados Auxiliares:
Comitê de Investimentos;
Comitê Permanente de Análise de Benefícios.

III - Órgão de Direção Superior:
Presidência;

IV - Unidades Organizacionais de Assessoramento:
Procuradoria Jurídica;

Assessoria de Gabinete;
Ouvidoria;

V - Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais:
a) Diretoria-Geral de Benefícios Previdenciários:
1. Gerência de Concessão de Benefícios;
2. Gerência de Gestão de Benefícios:
2.1. Divisão de Folha de Pagamento;
3. Gerência de Registro e Certificação de Contribuição;
4. Gerência de Relacionamento com o Segurado:
4.1. Divisão de Perícia Previdenciária;
4.2. Divisão de Cadastro Previdenciário;
4.3. Divisão de Atendimento ao Aposentado e ao Pensionista.
5. Gerência de Controle de Processos.
b) Diretoria-Geral de Assistência à Saúde:
1. Gerência de Atendimento do Beneficiário:
1.1. Divisão de Emissão de Guias;
1.2. Divisão de Atendimento de Demandas.
2. Gerência de Auditoria Operacional:
2.1. Divisão de OPME;
2.2. Divisão de Autorização de Procedimentos;
2.3. Divisão de Controle de Tratamentos Seriados.
3. Gerência de Atendimento Ambulatorial:
3.1. Divisão de Apoio Administrativo;
3.2. Divisão de Gestão de Atendimento;
3.3. Divisão de Atendimento e Auditoria Odontológica;
3.4. Divisão de Atendimento Domiciliar;
3.5. Divisão de Pronto Atendimento.
4. Superintendência de Negócios em Saúde:
4.1. Gerência de Credenciamento;
4.2. Gerência de Regras e Padronização;
4.3. Gerência de Tabelas de Procedimentos;
4.4. Gerência de Cadastro de Beneficiários.

VI - Unidades Organizacionais de Atividades Instrumentais:
a) Diretoria Executiva de Administração:
1. Gerência de Comunicação;
2. Gerência de Tecnologia da Informação:
2.1. Divisão de Suporte a Sistemas;
2.2. Divisão de Suporte à Infraestrutura.
3. Gerência de Recursos Humanos;
4. Gerência de Compras:
4.1. Almoxarifado;
5. Gerência de Patrimônio;
5.1. Arquivo Geral;
6. Gerência de Manutenção e Serviços;
7. Protocolo Geral.
b) Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças:
1. Gerência de Orçamento e Controle de Despesas;
2. Gerência Financeira e de Contabilidade:
2.1. Divisão de Pagamentos;
2.2. Divisão de Consolidação da Receita;
2.3. Divisão de Prestação de Contas;
3. Gerência de Controle de Regularidade;
4. Gerência de Compensação Financeira;
5. Gerência de Contribuição do SERVIMED;
6. Gerência de Processamento de Faturas de Saúde:
6.1. Divisão de Auditoria de Contas.

Parágrafo único. A estrutura organizacional do Instituto Municipal de Previdência 
de Campo Grande (IMPCG) é representada pelo organograma constante no Anexo II. 

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR

Art. 5º A organização, finalidade e atribuições do Conselho de Administração da 
Previdência Municipal (CAPREV), do Comitê de Gestão do Serviço de Assistência à Saúde 
do Servidor Municipal e Conselho Fiscal do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor 
Municipal são estabelecidas em regulamentos específicos. 

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS AUXILIARES

Art. 6º A organização, finalidade e atribuições do Comitê de Investimentos e 
do Comitê Permanente de Análise de Benefícios são estabelecidas em regulamentos 
específicos. 

CAPÍTULO III
DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR

Art. 7º Ao Diretor-Presidente, diretamente vinculado ao Chefe do Poder Executivo, 
compete: 

I - administrar, coordenar, acompanhar e controlar o planejamento e execução 
das atividades do IMPCG;

II - conceder benefícios previdenciários, na forma da legislação vigente;
III - autorizar serviços de assistência à saúde aos usuários do SERVIMED; 
IV - executar os atos de gestão dos recursos financeiros previdenciários, de 

acordo com a Política de Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração da 
Previdência Municipal - CAPREV; 

V - executar os atos de gestão dos recursos financeiros do fundo público do 
Serviços de Assistência à Saúde do Servidor Municipal - SERVIMED; 

VI - praticar os atos de administração orçamentária, financeira e patrimonial, 
autorizar e ordenar despesas e movimentar as contas bancárias de qualquer espécie 
atinentes ao IMPCG e ao fundo público do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor 
Municipal (SERVIMED); 

VII - presidir o Comitê de Investimentos; 
VIII - presidir o Comitê Permanente de Análise de Benefícios;
IX - presidir o Comitê de Gestão do SERVIMED;
X - instituir programas e projetos referentes à área de competência do IMPCG; 
XI - instituir e extinguir grupos de trabalho e comissões especiais, designando 

seus integrantes e definindo os prazos de conclusão dos trabalhos, quando for o caso;
XII - autorizar a abertura de processos de compras, contratação de serviços 

e alienação de bens, observadas as normas referentes à licitação e aos contratos 
administrativos;

XIII - celebrar credenciamentos, contratos, acordos, ajustes, convênios e outros 
instrumentos congêneres;

XIV - realizar prestação de contas perante aos órgãos colegiados de deliberação 
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superior e órgãos de controle interno e externo;
XV - submeter aos órgãos colegiados as matérias determinadas nos seus 

respectivos regulamentos, bem como a que considerar de maior relevância;
XVI - executar as deliberações dos órgãos colegiados superiores; 
XVII - atribuir responsabilidades específicas aos Diretores e Gerentes, 

supervisionando seus trabalhos;
XVIII - praticar os atos administrativos de pessoal de sua competência;
XIX - representar o IMPCG judicial e extrajudicialmente;
XX - expedir instruções para a boa execução de leis, decretos e deliberações; 
XXI - indicar um Diretor Executivo para substituí-lo em suas ausências ou 

impedimentos legais ou eventuais, inclusive em representação funcional, podendo ainda 
delegar atos de sua competência, observados os limites legais;

XXII - praticar os demais atos de sua competência.

CAPÍTULO IV
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ASSESSORAMENTO

Seção I
Da Procuradoria Jurídica

Art. 8º À Procuradoria Jurídica, diretamente subordinada à Presidência, compete:
I - prestar assessoramento jurídico à Presidência e às demais Diretorias;
II - defender, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, o IMPCG, podendo 

receber citações, intimações e notificações judiciais ou administrativas;
III - defender os direitos e os interesses do IMPCG nos contenciosos 

administrativos, e em juízo, os atos de seus dirigentes superiores ou de seus agentes 
administrativos, praticados no exercício da função pública;

IV - elaborar estudos e emitir pareceres de natureza jurídica sobre matérias que 
lhe sejam submetidas para exame; 

V - elaborar ou orientar na elaboração e aprovar minutas de editais, termos de 
acordos, parcerias, convênios, contratos e credenciamentos, emitindo parecer sobre as 
implicações de natureza jurídica; 

VI - emitir parecer em processos que lhe sejam submetidos para apreciação;
VII - prestar e solicitar informações e articular-se com a Procuradoria-Geral do 

Município na defesa dos interesses do IMPCG; 
VIII - sugerir ao Diretor-Presidente, quando entender necessário, o 

encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município de processos para parecer ou 
providências;

IX - examinar previamente, sob aspectos formais e legais, anteprojetos e minutas 
de atos administrativos de efeitos internos ou externos, de competência do Diretor-
Presidente do IMPCG;

X - elaborar respostas e informações ao Tribunal de Contas do Estado e/ou outros 
órgãos de controle interno e externo, em conjunto com o setor competente, bem como 
realizar as defesas administrativas, relacionadas à atividades e competências do IMPCG;

XI - assessorar na elaboração legislativa, inclusive fornecendo subsídios para a 
redação de vetos e de projetos de lei, relativos à matéria da área de atuação do IMPCG;

XII - requerer vista e atuar nos processos e nos expedientes administrativos, em 
tramitação ou arquivados, sempre que relacionados com matéria sob seu exame; 

XIII - organizar e manter atualizado o arquivo com os atos da Presidência, 
normativos, legislação, bem como dos órgãos colegiados;

XIV - controlar a sequência numérica de contratos ou congêneres e providenciar 
a publicação do respectivo extrato no DIOGRANDE; 

XV - elaborar os atos de pessoal, de concessão de benefícios previdenciários e 
normativos, controlar a numeração sequencial e promover a respectiva publicação no 
DIOGRANDE; 

XVI - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Presidência.

Seção II
Da Assessoria de Gabinete

Art. 9º À Assessoria de Gabinete, diretamente subordinada à Presidência, 
compete:

I - prestar assessoramento direto à Presidência;
II - coordenar as atividades de recepção da Presidência;
III - controlar a agenda interna e externa da Presidência;
IV - elaborar, receber e encaminhar ofícios expedidos pela Presidência;
V - controlar e responder as demandas recebidas pela Presidência;
VI - receber, triar e distribuir as correspondências da Presidência; 
VII - controlar e elaborar requisição de passagens e diárias para as unidades do 

IMPCG;
VIII - administrar e coordenar o uso do auditório, inclusive organizar e controlar 

o agendamento de eventos; 
IX - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Presidência.

Seção III
Da Ouvidoria

Art. 10. À Ouvidoria, diretamente subordinada à Presidência, compete:
I - acolher as demandas trazidas pelos beneficiários e encaminhar para o setor 

competente para informações e esclarecimentos, estabelecendo prazo para resposta;
II - garantir a resposta às demandas recepcionadas pela Ouvidoria, dando retorno 

aos beneficiários sobre as providências adotadas;
III - apresentar à Presidência relatório quinzenal de demandas, indicando as 

respostas apresentadas aos beneficiários;
IV - propor medidas de aprimoramento na prestação dos serviços, tendo por 

base as reclamações, denúncias e sugestões recebidas;
V - divulgar permanentemente os serviços da Ouvidoria e realizar pesquisas 

sobre opinião dos segurados a respeito dos serviços prestados;
VI - organizar e manter atualizado, cadastro de documentações recebidas 

relativas a denuncias, reclamações e sugestões recebidas;
VII - orientar o segurado em suas demandas referentes aos serviços oferecidos 

pelo IMPCG;
VIII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas Presidência.

CAPÍTULO V
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Seção I
Da Diretoria-Geral de Benefícios Previdenciários

 Art. 11. À Diretoria-Geral de Benefícios Previdenciários, diretamente subordinada 
à Presidência, compete:

I - planejar, organizar, coordenar e controlar o desenvolvimento das atividades 
previdenciárias do IMPCG; 

II - pronunciar-se, através de pareceres ou informações, sobre concessão de 
benefícios e outros assuntos pertinentes à previdência social;

III - planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas à 
manutenção de benefícios previdenciários concedidos;

IV - planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas à elaboração 
da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas;

V - planejar, organizar, coordenar e controlar as operações pertinentes ao registro 
das contribuições previdenciárias;

VI - planejar e organizar ações para manter atualizados os dados cadastrais dos 
segurados e dos seus dependentes (censo previdenciário dos ativos);

VII - planejar, organizar, coordenar e controlar o recadastramento dos 
aposentados e pensionistas; 

VIII - promover e supervisionar a elaboração de estudos relacionados à 
previdência do servidor público;

IX - promover a integração e compatibilização operacional entre os diversos 
serviços previdenciários;

X - planejar, organizar e coordenar programas de orientação aos servidores 
municipais referentes aos seus direitos e deveres para com a previdência social;

XI - participar do planejamento do cálculo atuarial da Previdência Social;
XII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Presidência.

Subseção I
Da Estrutura da Diretoria-Geral de Benefícios Previdenciários

Art. 12. A Diretoria-Geral de Benefícios Previdenciários é composta pelas 
seguintes instâncias: 

I - Gerência de Concessão de Benefícios;

II - Gerência de Gestão de Benefícios:
a) Divisão de Folha de Pagamento;

III - Gerência de Registro e Certificação de Contribuição;

IV - Gerência de Relacionamento com o Segurado:
a) Divisão de Perícia Previdenciária;
b) Divisão de Cadastro Previdenciário;
c) Divisão de Atendimento ao Aposentado e ao Pensionista.

V - Gerência de Controle de Processos.

Art. 13. À Gerência de Concessão de Benefícios, diretamente subordinada à 
Diretoria-Geral de Benefícios Previdenciários, compete: 

I - instruir e analisar os processos de concessão de benefícios;
II - pronunciar-se, através de pareceres ou informações, sobre os pedidos de 

benefícios;
III - emitir parecer técnico prévio;
IV - elaborar a minuta do ato de concessão de benefícios;
V - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria-Geral de 

Benefícios Previdenciários.

Art. 14. À Gerência de Gestão de Benefícios, diretamente subordinada à Diretoria-
Geral de Benefícios Previdenciários, compete: 

I - efetuar o cálculo de proventos de aposentadoria e pensão;
II - emitir Apostila de Proventos;
III - efetuar o registro/cadastro do benefício no respectivo sistema;
IV - efetuar os cálculos referentes à majoração e novos rateios dos benefícios 

concedidos;
V - simular impactos financeiros referentes à apuração de custos com 

aposentadoria e pensão;
VI - elaborar relatórios financeiros e de quantitativos;
VII - elaborar cálculo de atualização de proventos para fim judicial; 
VIII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria-

Geral de Benefícios Previdenciários.

Art. 15. À Divisão de Folha de Pagamento, vinculada à Gerência de Gestão de 
Benefícios, compete: 

I - efetuar o processamento da folha de pagamento dos aposentados e 
pensionistas, controlando todas as etapas de execução;

II - realizar auditoria permanente das atividades de folha de pagamento com 
vistas à correção de inconsistências detectadas no sistema de pagamento;

III - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria-Geral 
de Benefícios Previdenciários.

Art. 16. À Gerência de Registro e Certificação de Contribuição, diretamente 
subordinada à Diretoria-Geral de Benefícios Previdenciários, compete:

I - realizar a manutenção das contribuições individuais dos servidores municipais 
no respectivo extrato previdenciário;

II - analisar os processos de averbação de tempo de contribuição e proceder ao 
registro destas contribuições no respectivo extrato previdenciário do servidor;

III - emitir o extrato de contribuição previdenciária, em especial para instrução 
de processos de aposentadoria;

IV - controlar e registrar as contribuições de servidores afastados sem 
remuneração e servidores cedidos, bem como promover o respectivo registro no extrato 
previdenciário do servidor;

V - análise de conformidade nas certidões de tempo de contribuição em processos 
de aposentadoria;

VI - instruir os processos e emitir a Certidão de Tempo de Contribuição para ex-
servidor; 

VII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria-Geral 
de Benefícios Previdenciários.

Art. 17. À Gerência de Relacionamento com o Segurando, diretamente 
subordinada à Diretoria-Geral de Benefícios Previdenciários, compete: 

I - facilitar a comunicação do servidor ativo e aposentado com o IMPCG;
II - esclarecer junto aos servidores sobre os seus direitos e deveres previdenciários;
III - promover medidas para manter um bom relacionamento do IMPCG com os 

servidores, com ênfase na melhoria da qualidade de atendimento;
IV - planejar e coordenar a execução do censo previdenciário;
V - planejar e coordenar o recadastramento anual dos aposentados e pensionistas;
VI - planejar e coordenar a manutenção permanente de cadastro individualizado 

dos servidores ativos, aposentados e pensionistas;
VII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria-Geral 

de Benefícios Previdenciários.

Art. 18. À Divisão de Cadastro Previdenciário, diretamente subordinada à 
Gerência de Relacionamento com o Segurado, compete: 

I - organizar e manter atualizado o cadastro dos segurados ativos, na forma da 
legislação aplicável;

II - disponibilizar aos segurados, anualmente, as informações constantes de seu 
cadastro previdenciário; 

III - operacionalizar o sistema SISOB;
IV - informar aos beneficiários sobre os seus direitos e deveres previdenciários;
V - organizar e executar o censo previdenciário;
VI - realizar visitas domiciliares;
VII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Relacionamento com o Segurado.
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Art. 19. À Divisão de Perícia Médica Previdenciária, diretamente subordinada à 
Gerência de Relacionamento com o Segurado, compete: 

I - organizar as escalas de agendamento dos exames de avaliação médico pericial;  
II - organizar os ambientes para a realização dos exames periciais, disponibilizando 

os materiais necessários à sua execução;
III - manter organizados e atualizados os arquivos com registro dos atendimentos;
IV - prestar informações quantitativas e qualitativas sobre o andamento e 

execução dos trabalhos da perícia; 
V - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Relacionamento com o Segurado.

§ 1º A Perícia Médica Previdenciária compreende o exame médico-pericial para 
a aposentadoria por incapacidade permanente, avaliação anual do aposentado por 
incapacidade permanente, reversão de aposentadoria por incapacidade permanente, 
avaliação de dependente para concessão de benefício previdenciário e isenção de 
imposto de renda.

§ 2º As normas, critérios e diretrizes para atuação da Perícia serão estabelecidas 
pela Presidência.

Art. 20. À Divisão de Atendimento ao Aposentado e Pensionista, diretamente 
subordinada à Gerência de Relacionamento com o Segurado, compete: 

I - recepcionar o servidor recém-aposentado, prestando-lhe orientações sobre 
os seus proventos, consignações em folha, holerite, e demais esclarecimentos que o 
aposentado necessitar; 

II - recepcionar o dependente do servidor falecido e prestar-lhe orientações para 
requer pensão; 

III - orientar os aposentados e pensionistas quanto às demandas solicitadas 
referentes aos seus direitos e deveres junto ao IMPCG; 

IV - manter efetivo atendimento aos aposentados e pensionistas; 
V - promover as alterações cadastrais solicitadas;
VI - expedir autorização para inclusão de consignação em folha de pagamento;
VII - emitir certidões, declarações e segundas vias de holerite;
VIII - realizar o recadastramento anual dos aposentados e pensionistas;
IX - providenciar o envio de correspondências aos aposentados e pensionistas;
X - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Relacionamento com o Segurado. 

Art. 21. À Gerência de Controle de Processos de Benefícios, diretamente 
subordinada à Diretoria-Geral de Benefícios Previdenciários, compete: 

I - receber e realizar a triagem dos processos de benefícios previdenciários;
II - controlar o andamento de processos de benefícios junto aos diversos setores 

do IMPCG;
III - providenciar o envio de processos de benefícios aos Órgãos e Entidades da 

Prefeitura, quando for o caso;
IV - manter rigoroso controle dos processos de benefícios;
V - prestar informações precisas sobre o andamento dos processos;
VI - organizar as correspondências da Diretoria Geral de Benefícios Previdenciários, 

recebidas e emitidas; 
VII - organizar, controlar e manter o arquivo de documentos previdenciários, em 

especial os processos de concessão de benefícios de aposentadoria e pensão; 
VIII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria-

Geral de Benefícios Previdenciários.

Seção II
Da Diretoria-Geral de Assistência à Saúde

Art. 22. À Diretoria-Geral de Assistência à Saúde, diretamente subordinada à 
Presidência, compete:

I - planejar, coordenar, organizar e controlar as atividades relativas à assistência 
à saúde; 

II - planejar, organizar e controlar as atividades de auditoria técnico-
administrativa dos serviços de assistência à saúde, compreendendo os atendimentos 
médico, odontológico, hospitalar, laboratorial e de procedimentos auxiliares; 

III - propor critérios técnicos para a prestação dos serviços de assistência à 
saúde, submetendo à apreciação da Presidência;

IV - promover estudos relacionados à regulação da prestação de serviços de 
saúde;

V - acompanhar a parametrização dos exames de diagnóstico e a elaboração 
dos protocolos cirúrgicos com as respectivas Órteses, Próteses e Materiais (OPME), 
submetendo à Presidência para apreciação final; 

VI - propor o credenciamento de profissionais e instituições de serviços de saúde;
VII - manter o relacionamento contínuo com os beneficiários e com a rede de 

credenciados do SERVIMED;
VIII - propor normas aplicáveis aos procedimentos em saúde e de observância 

pela rede de credenciados;
IX - propor e acompanhar a elaboração de manuais de orientação aos credenciados 

e beneficiários dos serviços do SERVIMED;
X - propor revisão as regras atinentes à prestação dos serviços em saúde;
XI - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Presidência.

Subseção I
Da Estrutura da Diretoria-Geral de Assistência à Saúde

Art. 23. A Diretoria-Geral de Assistência à Saúde é composta pelas instâncias:
I - Gerência de Atendimento do Beneficiário:
a) Divisão de Emissão de Guias;
b) Divisão de Atendimento de Demandas.

II - Gerência de Auditoria Operacional:
a) Divisão de OPME;
b) Divisão de Autorização de Procedimentos;
c) Divisão de Controle de Tratamentos Seriados.

III - Gerência de Atendimento Ambulatorial;
a) Divisão de Apoio Administrativo;
b) Divisão de Gestão de Atendimento;
c) Divisão de Atendimento e Auditoria Odontológica;
d) Divisão de Atendimento Domiciliar;
e) Divisão de Pronto Atendimento.

1. Superintendência de Negócios em Saúde:
I - Gerência de Credenciamento;
II - Gerência de Regras e Padronização;
III - Gerência de Tabelas de Procedimentos;
IV - Gerência de Cadastro de Beneficiários.

Art. 24. À Gerência de Atendimento ao Beneficiário, diretamente subordinada à 
Diretoria-Geral de Assistência à Saúde, compete: 

I - organizar, coordenar e acompanhar o atendimento aos beneficiários do 

SERVIMED referente a emissão de guias de procedimentos, mantendo a interlocução 
com a Gerência de Auditoria Operacional, sempre que necessário;

II - organizar, coordenar e acompanhar o atendimento aos beneficiários do 
SERVIMED referente à orientação sobre serviços, emissão de extratos de serviços 
prestados e saldo devedor e outras demandas atinentes à assistência à saúde;

III - organizar, coordenador e acompanhar os processos de ressarcimento de 
despesas;

IV - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria-Geral 
de Assistência à Saúde. 

Art. 25. À Divisão de Atendimento de Demandas, diretamente subordinada à 
Gerência de Atendimento ao Beneficiário, compete: 

I - realizar o atendimento aos usuários do SERVIMED;
II - instruir os processos de ressarcimento de assistência; 
III - instruir os processos de solicitação de declaração de despesas com 

assistência para DPVAT (seguro de danos pessoais causados por veículos automotores 
de vias terrestres);

IV - prestar auxiliar ao segurado na solução de problemas;
V - emitir fichas de conta corrente e respectivo extrato detalhado de assistência;
VI - prestar informações sobre o rol de prestadores credenciados e sobre os 

serviços prestados pelo IMPCG;
VII - realizar visita domiciliar, quando necessário, visando atender os segurados 

em suas demandas;
VIII - orientar os beneficiários, referente seus direitos e deveres junto ao 

SERVIMED;
IX - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Atendimento ao Beneficiário.

Art. 26. À Divisão de Emissão de Guias, diretamente subordinada à Gerência de 
Atendimento ao Beneficiário, compete: 

I - realizar o atendimento aos usuários do SERVIMED;
II - efetuar lançamentos e emitir guias de exames, de internação, de cirurgias, 

de tratamentos auxiliares e demais procedimentos autorizados;
III - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Atendimento ao Beneficiário.

Art. 27. À Gerência de Auditoria Operacional, diretamente subordinada à 
Diretoria-Geral de Assistência à Saúde, compete: 

I - autorizar cirurgias eletivas;
II - autorizar a utilização de órteses e próteses;
III - autorizar exames considerados de alto custo;
IV - autorizar a utilização de materiais e medicamentos de alto custo, em 

procedimentos médicos;
V - autorizar prorrogação de internações, mudanças de procedimentos ou 

procedimentos complementares;
VI - realizar visita hospitalar à pacientes de longa permanência, quando 

necessário;
VII - assistir cirurgias de alto custo;
VIII - autorizar e auditar procedimentos realizados em consultórios;
IX - autorizar e auditar procedimentos de tratamento auxiliar;
X - realizar visita técnica em estabelecimentos de saúde credenciados ou com 

proposta de credenciamento; 
XI - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria-Geral 

de Assistência à Saúde.

Parágrafo único. A Gerência de Auditoria Operacional atuará em conformidade 
com as normas, critérios e diretrizes estabelecidas pela Presidência do IMPCG.     

Art. 28. À Divisão de Cotação de OPME, diretamente subordinada à Gerência de 
Auditoria Operacional, compete:

I - executar tomadas de preço e cotação de materiais, equipamentos, órteses e 
próteses requisitadas por credenciados para realização de procedimentos;

II - elaborar a planilha de preços e encaminhar para análise e aprovação da 
Auditoria em Saúde;

III - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria- Geral 
de Assistência à Saúde.

Art. 29. À Divisão de Autorização de Procedimentos, diretamente subordinada à 
Gerência de Auditoria Operacional, compete: 

I - efetuar lançamentos e emitir guias de exames, de internação, de cirurgias, de 
tratamentos auxiliares e demais procedimentos autorizados;

II - receber e processar as solicitações de prorrogação de internações, mudança 
ou complemento de procedimentos;

III - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria-Geral 
de Assistência à Saúde. 

Art. 30. À Divisão de Controle de Tratamentos Seriados, diretamente subordinada 
à Gerência de Auditoria Operacional, compete: 

I - efetuar lançamentos e emitir guias de autorização de procedimentos seriados 
autorizados;

II - receber e processar as solicitações de prorrogação de tratamentos seriados, 
mudança ou complemento de procedimentos;

III - realizar visitas domiciliares e/ou em estabelecimentos de saúde para fins de 
verificação da conformidade de pedidos de autorização ou prorrogação de procedimentos, 
quando necessário;

IV - realizar visitas em estabelecimentos de saúde para fins de verificação da 
conformidade técnica e operacional para fins de credenciamento;

V - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria-Geral 
de Assistência à Saúde. 

Art. 31. À Gerência de Atendimento Ambulatorial, vinculada à Diretoria-Geral de 
Assistência à Saúde, compete:

I - planejar e coordenar as atividades de atendimento ambulatorial realizadas no 
Centro Médico Odontológico e no Pronto Atendimento Pediátrico;

II - planejar e coordenar ações voltadas para o zelo da qualidade do atendimento 
ambulatorial;

III - propor medidas ou providencias que visem a rapidez e qualidade do 
atendimento no Centro Médico Odontológico e no Pronto Atendimento Pediátrico;

IV - acompanhar os serviços de atendimento domiciliar em saúde;
V - planejar e coordenar os serviços administrativos relacionados com as 

atividades do atendimento ambulatorial e ao pleno funcionamento do Centro Médico 
Odontológico e no Pronto Atendimento Pediátrico;

VI - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Presidência. 

Art. 32. À Divisão de Apoio Administrativo, diretamente subordinada à Gerência 
de Atendimento Ambulatorial, compete:

I - controlar o uso dos materiais de consumo e elaborar as planilhas de aquisição 
de acordo com a demanda;

II - acompanhar os serviços de limpeza e conservação do Centro Médico 
Odontológico e no Pronto Atendimento Pediátrico;
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III - solicitar a manutenção de materiais permanentes, equipamentos e 
instrumentos médicos;

IV - solicitar a manutenção predial do Centro Médico Odontológico e no Pronto 
Atendimento Pediátrico;

V - executar outras atribuições designadas pela Gerência de Atendimento 
Ambulatorial; 

VI - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 
Atendimento Ambulatorial. 

Art. 33. À Divisão de Gestão de Atendimento, diretamente subordinada à 
Gerência de Atendimento Ambulatorial, compete:

I - elaborar e acompanhar a escalas de atendimento dos profissionais da saúde 
no Centro Médico Odontológico; 

II - realizar o agendamentos de consultas e procedimentos no Centro Médico 
Odontológico;

III - prestar informações aos beneficiários em relação à agenda de atendimentos 
do Centro Médico Odontológico;

IV - acompanhar e organizar o teleagendamento e o atendimento presencial no 
Centro Médico Odontológico;

V - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 
Atendimento Ambulatorial. 

Art. 34. À Divisão de Atendimento e Auditoria Odontológico, diretamente 
subordinada à Gerência de Atendimento Ambulatorial, compete:

I - planejar e coordenar o atendimento odontológico;
II - realizar auditorias em odontologia;
III - coordenar as atividades dos auxiliares de saúde bucal;
IV - organizar e manter o setor de fichário;
V - organizar e acompanhar os serviços de esterilização;
VI - propor a aquisição e/ou substituição de equipamentos e materiais 

odontológicos;
VII - controlar o uso dos materiais de consumo odontológico e elaborar as 

planilhas de aquisição de acordo com a demanda; 
VIII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Atendimento Ambulatorial. 

Art. 35. À Divisão de Pronto Atendimento, diretamente subordinada à Gerência 
de Atendimento Ambulatorial, compete:

I - elaborar e acompanhar a escalas de atendimento dos profissionais da saúde 
no Pronto Atendimento Pediátrico; 

II - realizar o agendamentos de consultas e procedimentos no Pronto Atendimento 
Pediátrico;

III - prestar informações aos beneficiários em relação à agenda de atendimentos 
do Pronto Atendimento Pediátrico;

IV - acompanhar e organizar as atividades do Pronto Atendimento Pediátrico;
V - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Atendimento Ambulatorial. 

Art. 36. A Divisão de Atendimento Domiciliar, diretamente subordinada à Gerência 
de Atendimento Ambulatorial, tem a competência e forma de atuação regulada em ato 
específico emitido pela Presidência.

Art. 37. À Superintendência de Negócios em Saúde, vinculada à Diretoria-Geral 
de Assistência à Saúde, compete:

I - realizar a negociação com a rede credenciada acerca de preços, regras de 
atendimentos e critérios contratuais;

II - propor e consolidar critérios técnicos para a prestação dos serviços de 
assistência à saúde;

III - promover estudos relacionados à regulação da prestação de serviços de 
saúde;

IV - cooperar com a parametrização dos exames de diagnóstico e a elaboração 
dos protocolos cirúrgicos com as respectivas órteses, próteses e materiais especiais; 

V - elaborar as tabelas de procedimentos em saúde e promover as suas 
atualizações, submetendo à Presidência para aprovação;

VI - propor e realizar o credenciamento de profissionais e instituições de serviços 
de saúde, observadas as normas que regem à matéria;

VII - manter o relacionamento contínuo com a rede de credenciados;
VIII - propor normas aplicáveis aos procedimentos em saúde e de observância 

pela rede de credenciados;
IX - elaborar manuais de orientação aos credenciados e beneficiários dos serviços 

do SERVIMED;
X - consolidar e propor revisão as regras atinentes à prestação dos serviços em 

saúde;
XI - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Presidência. 

Art. 38. À Gerência de Credenciamento, diretamente subordinada à 
Superintendência de Negócios em Saúde, compete: 

I - recepcionar o profissional de saúde e esclarecer quanto à documentação 
necessária para requerer o credenciamento; 

II - executar os procedimentos de credenciamento, promovendo o registro 
cadastral, de acordo com a natureza jurídica, tipo e especialidade do credenciado;

III - encaminhar o processo de credenciamento à auditoria para emissão do 
Termo de Vistoria do local a ser credenciado, quando for o caso; 

IV - instruir o processo administrativo, elaborar a minuta do Termo de 
Credenciamento e encaminhar à Procuradoria Jurídica para a emissão de Parecer; 

V - encaminhar o credenciado ao setor competente para receber orientação 
quanto a utilização do sistema;

VI - planejar e coordenar as atividades de cadastro dos credenciados; 
VII - acompanhar a produtividade dos credenciados e emitir relatório estatístico, 

por especialidade, para controle de demanda dos prestadores de serviço e dos filiados; 
VIII - na hipótese de reclamações específicas referente procedimentos realizados: 

instruir o processo, apurar o fato, providenciar os encaminhamentos necessários junto 
ao filiado e ao credenciado e, quando for o caso, encaminhar à Procuradoria Jurídica para 
a emissão de Parecer referente ao registro da ocorrência no cadastro do credenciado; 

IX - prestar informações e atender os credenciados em suas demandas, 
promovendo os encaminhamentos necessários para a solução; 

X - providenciar o registro do credenciado junto ao sistema geral de prestadores 
de serviços da Prefeitura;  

XI - conferir, anualmente, a regularidade técnica, fiscal e trabalhista dos 
credenciados; 

XII - manter rigorosamente atualizado o cadastro dos credenciados;
XIII - promover as alterações cadastrais solicitadas pelos credenciados;
XIV - emitir extrato de atendimento/pagamento, quando solicitados pelos 

credenciados;
XV - emitir declarações e fornecer formulários de atendimento aos credenciados;
XVI - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Superintendência 

de Negócios em Saúde. 

Art. 39. À Gerência de Regras e Padronização, diretamente subordinada à 
Superintendência de Negócios em Saúde, compete: 

I - participar das negociações com a rede credenciada;
II - consolidar os critérios técnicos para a prestação dos serviços de assistência 

à saúde;
III - realizar estudos relacionados à regulação da prestação de serviços de saúde;
IV - consolidar regras de parametrização dos exames de diagnóstico e a elaboração 

dos protocolos cirúrgicos com as respectivas órteses, próteses e materiais especiais; 
V - participar da elaboração e promover a consolidação de manuais de serviços 

relacionados ao SERVIMED; 
VI - consolidar normas aplicáveis aos procedimentos em saúde e de observância 

pela rede de credenciados;
VII - consolidar e propor revisão as regras atinentes à prestação dos serviços 

em saúde;
VIII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela 

Superintendência de Negócios em Saúde. 

Art. 40. À Gerência de Tabelas de Procedimentos, diretamente subordinada à 
Superintendência de Negócios em Saúde, compete: 

I - incluir no sistema as tabelas de parametrização de procedimentos; 
II - consolidar a tabela de honorários;
III - fazer a atualização das tabelas no sistema e promover os ajustes necessários;
IV - calcular o impacto financeiro para reajustes de honorários;
V - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Superintendência 

de Negócios em Saúde. 

Art. 41. À Gerência de Cadastro de Beneficiários, diretamente subordinada à 
Superintendência de Negócios em Saúde, compete:

I - analisar e instruir processos de inclusão, alteração e exclusão de segurados e 
dependentes para a assistência à saúde;

II - promover a exclusão de oficio de segurados e dependentes, conforme as 
normas legais;

III - promover as alterações cadastrais solicitadas pelos segurados, após 
deferimento de requerimentos;

IV - controlar o período de carência para liberar o cadastro de segurados e 
dependentes;

V - emitir e renovar o Cartão Saúde;
VI - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Superintendência 

de Negócios em Saúde. 

CAPÍTULO VI
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS

Seção I
Da Diretoria Executiva de Administração 

Art. 42. À Diretoria Executiva de Administração, diretamente subordinada à 
Presidência, compete:

I - coordenar, supervisionar, orientar e operacionalizar as atividades relativas à 
administração, serviços gerais, manutenção, conservação e instalação de equipamentos 
e bens móveis e imóveis;

II - coordenar, supervisionar, orientar e operacionalizar as atividades relativas à 
compras de produtos e contratação de serviços, observadas as orientações e normas do 
órgão central de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Campo Grande;

III - coordenar, supervisionar, orientar e operacionalizar as atividades relativas 
à gestão de pessoas;

IV - coordenar, supervisionar, orientar e operacionalizar a gestão de patrimônio 
mobiliário e imobiliário;

V - organizar e controlar o protocolo geral e o arquivo geral;
VI - coordenar, supervisionar, orientar e operacionalizar as atividades relacionadas 

à Tecnologia da Informação;
VII - coordenar, acompanhar e operacionalizar a divulgação das ações do IMPCG, 

mantendo-se em articulação com a Diretoria-Executiva de Comunicação Social da 
Prefeitura Municipal de Campo Grande;

VIII - coordenar as atividades de comunicação institucional com os demais 
órgãos e entidades da Administração Municipal e com os meios de comunicação em 
geral;

IX - supervisionar a definição de elementos visuais que identifiquem os links de 
atividades ou unidades integrantes do IMPCG, em articulação com a Agência Municipal 
de Tecnologia da Informação e Inovação;

X - prestar apoio técnico-administrativo às demais Diretorias;
XI - propor e participar, em conjunto com as demais Diretorias, de programas e 

projetos que assegurem a qualidade e a eficiência da prestação de serviços; programas 
de modernização administrativa; atualização do Regimento Interno; normatização e 
manualização de rotinas administrativas e procedimentos internos;

XII - executar outras atribuições designadas pela Presidência.

Subseção I
Da Estrutura da Diretoria Executiva de Administração 

Art. 43. A Diretoria Executiva de Administração é composta pelas instâncias:
I - Gerência de Comunicação; 
II - Gerência de Tecnologia da Informação:
a) Divisão de Suporte a Sistemas;
b) Divisão de Suporte à Infraestrutura.
III - Gerência de Recursos Humanos; 
IV - Gerência de Compras:
a) Almoxarifado;
V - Gerência de Patrimônio;
VI - Arquivo Geral;
VII - Gerência de Manutenção e Serviços;
VIII - Protocolo Geral.

Art. 44. À Gerência de Comunicação, diretamente subordinada à Diretoria 
Executiva de Administração, compete:

I - planejar, orientar e executar as atividades de comunicação social do Instituição, 
observadas as diretrizes do órgão responsável pela comunicação social da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande;

II - elaborar material de interesse do Instituto para divulgação e atender as 
demandas de comunicação;

III - definir estratégias de divulgação de atividades do Instituto;
IV - pesquisar, selecionar e analisar matérias e notícias divulgadas na mídia 

relativas ao Instituto, ou de seu interesse;
V - organizar e manter os arquivos de matérias e imagens de assuntos, ações e 

campanhas promovidas pelo Instituto;
VI - produzir conteúdos e promover a atualização das redes socais;
VII - coletar, processar e disseminar informações para subsidiar os trabalhos 

realizados pelo Instituto;
VIII - auxiliar na elaboração do relatório anual de atividades do IMPCG;
IX - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

Executiva de Administração. 
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Art. 45. À Gerência de Tecnologia da Informação, diretamente subordinada à 
Diretoria Executiva de Administração, compete:

I - planejar, coordenar e orientar a implantação de serviços e sistemas referentes 
à área de tecnologia da informação e telecomunicações, observadas as diretrizes do 
órgão responsável pela tecnologia da informação da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande;

II - coordenar, monitorar e avaliar o desenvolvimento e a manutenção dos 
sistemas de informação e informática do Instituto; 

III - propor e coordenar a implantação de sistemas e produtos de informática 
que visem assegurar a transmissão e obtenção de informação, de forma precisa, ágil, 
seletiva e efetiva;

IV - acompanhar a criação e implantação de projetos e sistemas de informática;
V - propor a substituição e atualização de recursos de software, hardware e 

comunicação, visando à modernização na área de tecnologia e comunicação; 
VI - coordenar as rotinas de aquisição de equipamentos e suprimentos de 

informática do Instituto;
VII - realizar levantamentos periódicos das necessidades de equipamentos e 

instalações de informática, bem como das redes de comunicação do Instituto;
VIII - coordenar, capacitar e oferecer suporte técnico para a transmissão 

eletrônica de dados e documentos;
IX - identificar as necessidades de capacitação em tecnologia de informação e 

apoiar a realização de treinamento de usuários, voltado para o acesso aos sistemas 
informatizados, 

X - apoiar o suporte técnico da elaboração de relatório anual das atividades 
desenvolvidas pelo Instituto;

XI - gerenciar o conteúdo e o funcionamento do site do Instituto no Portal da 
Prefeitura Municipal, no ambiente aberto ao público (internet);

XII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 
Executiva de Administração. 

Art. 46. À Divisão de Suporte a Infraestrutura, diretamente subordinada à 
Gerência de Tecnologia da Informação, compete:

I - controlar e manter atualizado o parque de equipamentos do Instituto, no que 
tange a sua aquisição, cadastro, lotação, histórico de manutenção e informações de 
hardware; 

II - efetuar a manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos equipamentos de 
informática; 

III - manter a rede de computadores estável, em funcionamento e em segurança, 
com o uso de software de antivírus e controle de acessos; 

IV - acompanhar os eventos do Instituto que necessite do suporte de informática; 
V - manter o serviço de backup de todos os principais programas e servidores;
VI - dar suporte técnico para uso adequado de softwares em uso no Instituto;
VII - manter a biblioteca de softwares com instaladores, atualizações, licenças 

de uso e manuais;
VIII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Tecnologia da Informação. 

Art. 47. À Divisão de Suporte a Sistemas, diretamente subordinada à Gerência 
de Tecnologia da Informação, compete: 

I - executar as tarefas de atendimento aos usuários internos e externos para 
orientação sobre uso de softwares;

II - ministrar treinamentos aos servidores e aos usuários externos sobre uso dos 
sistemas de gestão do Instituto;

III - dar suporte operacional aos usuários dos sistemas internos e externos; 
IV - acompanhar os eventos do Instituto que necessite do suporte de informática; 
V - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Tecnologia da Informação. 

Art. 48. À Gerência de Recursos Humanos, diretamente subordinada à Diretoria 
Executiva de Administração, compete:

I - coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à gestão de pessoas, 
observadas as diretrizes do órgão responsável pela gestão de recursos humanos da 
Prefeitura Municipal de Campo Grande;

II - organizar e manter atualizado o registro de vida funcional dos servidores do 
Instituto, em conformidade com a legislação em vigor;

III - acompanhar e conferir a folha de pagamento dos servidores do Instituto, 
providenciando a devida correção, quando for o caso;

IV - orientar sobre avaliação de estágio probatório, lotação, afastamento 
e concessão de direitos e vantagens dos servidores do Instituto, fornecendo dados, 
quando necessários;

V - encaminhar pedidos quanto a direitos e vantagens dos servidores do Instituto 
ao órgão competente;

VI - manter o controle do provimento e vacância dos cargos efetivos;
VII - controlar os procedimentos de nomeação, exoneração e exercício de 

ocupantes de cargos em comissão, contratados temporários e beneficiários do PROINC 
lotados no Instituto;

VIII - coordenar as atividades dos menores aprendizes, mantendo a interlocução 
com o Instituto Mirim de Campo Grande;

IX - acompanhar publicações de atos de pessoal no Diário Oficial de Campo 
Grande referente aos servidores lotados no Instituto e fazer as anotações nos respectivos 
assentamentos, quando for o caso;

X - propor e coordenar ações e eventos de capacitação e integração entre 
servidores e colaboradores lotados no Instituto; 

XI - promover a recepção e a integração de novos servidores do Instituto;
XII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

Executiva de Administração. 

Art. 49. À Gerência de Compras, diretamente subordinada à Diretoria Executiva 
de Administração, compete:

I - coordenar e executar as atividades de suprimento de materiais, compras e 
almoxarifado e acompanhar os procedimentos licitatórios e atas de registro de preços; 

II - receber solicitações de fornecimento de materiais permanente e de consumo 
e instruir os processos de compras e contratações de serviços, de acordo com a legislação 
pertinente;

III - receber e avaliar a eficiência e a qualidade dos materiais adquiridos, bem 
como conferir, atestar e encaminhar notas fiscais para liquidação e pagamento de 
despesa;

IV - manter atualizadas as informações sobre consumo dos materiais, realizando 
o controle para definição dos estoques mínimos e máximo e reposição;

V - orientar os demais setores do Instituto sobre as normas e procedimentos de 
compras e contratações de serviços;

VI - coordenar e acompanhar as atividades de almoxarifado;
VII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

Executiva de Administração. 

Art. 50. À Divisão de Almoxarifado, diretamente subordinada à Gerência de 
Compras, compete:

I - zelar pela qualidade e estocagem adequada do material disponível no 
almoxarifado; 

II - controlar prazos de validade de materiais em estoque, adotando as 

providências necessárias para que não ocorram a perda de produtos;
III - realizar o inventário, compatibilizando as quantidades e resultados com os 

valores registrados contabilmente;
IV - auxiliar na definição de quantitativo mínimo e máximo de materiais 

necessários para aquisição;
V - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Compras. 

Art. 51. À Gerência de Patrimônio, diretamente subordinada à Diretoria Executiva 
de Administração, compete:

I - zelar pelo cumprimento das diretrizes e normas pertinentes a administração 
dos bens móveis e imóveis do Instituto;

II - promover o tombamento, a avaliação, o registro a carga e baixa dos bens 
patrimoniais;

III - acompanhar, controlar e fiscalizar a utilização dos bens móveis, estabelecendo 
medidas que assegurem sua conservação e manutenção;

IV - conferir, inspecionar e inventariar, periodicamente, os bens móveis em uso;
V - emitir termos de responsabilidade pela guarda de bens móveis, mantendo 

registro dos responsáveis e localização dos bens;
VI - fazer levantamento e identificação de bens patrimoniais móveis e 

equipamentos, para fim de identificação dos responsáveis, e se necessário processamento 
de baixas por permuta, doação ou alienação;

VII - definir as especificações de bens móveis para fins de aquisição visando à 
padronização das características e qualidade dos materiais;

VIII - planejar, coordenar e orientar as atividades relativas à documentação 
no âmbito da Divisão de Protocolo, elaborando instruções básicas e necessárias à 
operacionalização do controle arquivístico;

IX - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 
Executiva de Administração. 

Art. 52. À Divisão de Arquivo Geral, diretamente subordinada à Gerência de 
Patrimônio, compete: 

I - arquivar correspondências, ofícios, processos e documentos em geral;
II - planejar, acompanhar e coordenar a execução de ações de natureza técnica 

arquivista, objetivando a eficácia da proteção e o acesso aos documentos públicos;
III - observar as diretrizes arquivísticas do Município, conforme a legislação 

específica;
IV - coordenar o desenvolvimento de programas de gestão de documentos, 

visando à racionalização, à tramitação, à classificação e à avaliação dos documentos 
produzidos;

V - acompanhar e participar dos trabalhos de Comissão de Avaliação de 
Documentos;

VI - propor mecanismos de conservação e de preservação de documentos e 
processos;

VII - orientar os demais setores sobre os procedimentos de arquivo;
VIII - orientar e coordenar o processo de avaliação da massa documental a partir 

da identificação das séries documentais e dos prazos de guarda;
IX - propor normas para a operacionalização da informação, garantindo a 

eficiência administrativa;
XII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência de 

Patrimônio. 

Art. 53. À Gerência de Manutenção e Serviços, diretamente subordinada à 
Diretoria Executiva de Administração, compete:

I - controlar e supervisionar as atividades de gestão dos contratos de prestação 
de serviços e de locação de equipamentos;

II - propor normas para o uso racional dos serviços como energia elétrica, água, 
telefone, máquinas e equipamentos;

III - coordenar, orientar, supervisionar e executar os serviços de manutenção, 
conservação, higiene e limpeza predial;

IV - coordenar e organizar a utilização adequada dos estacionamentos;
V - estabelecer mecanismo de acompanhamento e controle da manutenção e 

conservação dos veículos e registro dos usuários, destino, consumo de combustível e 
outros custos operacionais;

VI - acompanhar os serviços de segurança predial, mantendo a interlocução com 
o órgão responsável pela segurança patrimonial do Município;

VII - coordenar as atividades do PABX;
VIII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

Executiva de Administração. 

Art. 54. Ao Protocolo Geral, diretamente subordinada à Diretoria Executiva de 
Administração, compete:

I - gerenciar as atividades de recebimento e envio de correspondências;
II - gerenciar as atividades de protocolo, mediante a abertura e movimentação 

de processos;
III - prestar as informações necessárias aos interessados sobre a correta 

instrução processual, observadas as normas específicas;
IV - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

Executiva de Administração. 

Seção II
Da Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças

Art. 55. À Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças, diretamente 
subordinada à Presidência, compete:

I - prestar assessoramento à Presidência e propor procedimentos e estratégias 
para a operacionalização de ações; 

II - promover e/ou participar de reuniões de estudo e de orientações técnicas e 
administrativas; 

III - auxiliar na execução de projetos e ações desenvolvidas pelas demais 
Diretorias; 

IV - propor, planejar, coordenar e/ou acompanhar, em conjunto com as demais 
Diretorias, diretrizes, programas e projetos que assegurem a qualidade e produtividade 
da prestação de serviços;  

V - manifestar-se quanto à viabilidade administrativa e financeira na celebração 
de contratos, convênios e similares inerentes à elaboração, execução ou à prestação de 
serviços de natureza técnica e operacional; 

VI - prestar apoio técnico às demais Diretorias; 
VII - planejar, coordenar, controlar e operacionalizar a execução das atividades 

orçamentária, financeira e de contabilidade; 
VIII - elaborar o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento Anual, em 

consonância com as diretrizes do Sistema Municipal de Planejamento;
IX - elaborar e submeter para aprovação a Política Anual de Investimentos;
X - planejar, coordenar e controlar as aplicações de recursos financeiros de acordo 

com as normas emitidas pelo Banco Central;
XI - planejar e coordenar a elaboração de Cálculo Atuarial; 
XII - controlar o cumprimento dos critérios e obrigações exigíveis para a emissão 

do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do Município; 
XIII - controlar os valores a receber mensalmente e adotar medidas para o 

correto recolhimento das contribuições e outras receitas; 
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XIV - planejar e controlar a programação de pagamento; 
XV - propor e elaborar normas operacionais de funcionamento e rotinas para a 

melhoria da qualidade dos serviços relativos às atividades sob sua responsabilidade; 
XVI - planejar, coordenar e controlar a prestação de contas;
XVII - controlar a regularidade das obrigações fiscais e contributivas;
XVIII - controlar o cumprimento das obrigações junto ao Tribunal de Contas/MS, 

Secretaria Nacional da Previdência Social e Receita Federal;
XIX - planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas à 

compensação previdenciária;
XX - executar outras atribuições designadas pela Presidência.

Subseção I
Da Estrutura da Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças 

Art. 56. A Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças é composta pelas 
instâncias:

I - Gerência de Orçamento e Controle de Despesas;
II - Gerência Financeira e de Contabilidade:
a) Divisão de Pagamentos;
b) Divisão de Consolidação da Receita;
c) Divisão de Prestação de Contas;
III - Gerência de Controle de Regularidade;
IV - Gerência de Compensação Financeira;
V - Gerência de Contribuição do SERVIMED;
VI - Gerência de Processamento de Faturas de Saúde:
a) Divisão de Auditoria de Contas.

Art. 57. À Gerência de Orçamento e Controle de Despesas, diretamente 
subordinada à Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças, compete:

I - planejar, coordenar e elaborar o Plano Plurianual de Investimentos;
II - planejar, coordenar e elaborar o Orçamento Anual;
III - providenciar a abertura de crédito suplementar;
IV - planejar, coordenar e controlar a execução orçamentária da despesa; 
V - controlar o limite de despesa com Taxa de Administração, na forma da 

legislação aplicável;  
VI - controlar a vigência dos contratos administrativos; 
VII - orientar, elaborar e/ou acompanhar a instrução de processos de compras 

e serviços; 
VIII - orientar e ou elaborar o Pedido de Aquisição de Material e de Serviços 

(PAM/ PPS); 
IX - classificar a despesa de acordo com o Manual de Orientação;
X - efetuar a reserva de empenho; 
XI- efetuar o empenho da despesa e a emissão da respectiva Nota de Empenho;
XII - controlar os saldos de empenho das despesas estimadas e das decorrentes 

de contrato; 
XIII - instruir o processo para o pagamento de despesa procedendo a conferência 

documental;
XIV - emitir a Nota de Liquidação da Despesa; 
XV - proceder, no início de cada ano, a abertura de processos de despesas 

contínuas ou das decorrentes de contratos; 
XVI - providenciar no cadastro de fornecedores o registro de beneficiários;
XVII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, em conformidade com as 

exigências legais estabelecidas por esse Colegiado, a documentação pertinente aos 
procedimentos licitatórios e contratos, relativos a primeira fase e fase de execução, bem 
como, providenciar os esclarecimentos eventualmente solicitados;

XVIII - elaborar relatórios gerenciais;
XIX - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

Executiva de Planejamento e Finanças.

Art. 58. À Gerência Financeira e Contabilidade, diretamente subordinada à 
Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças, compete: 

I - manter o controle de arrecadação e proceder à cobrança dos respectivos 
órgãos e entidades, quando for o caso;

II - controlar diariamente, a entrada de recursos; 
III - elaborar a programação de pagamento; 
IV - executar as atividades pertinentes à aplicação de recursos financeiros; 
V - elaborar o Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN); 
VI - coordenar a elaboração dos balancetes mensais e do balanço anual, bem 

como o envio aos órgãos competentes de controle interno e externo; 
VII - coordenar a elaboração dos demonstrativos previdenciários e informações 

contábeis, bem como o envio aos órgãos federais competentes; 
VIII - prestar atendimento às auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas/MS, 

Secretaria Nacional da Previdência Social e Receita Federal; 
IX - elaborar relatórios gerenciais; 
X - controlar a regularidade fiscal e contributiva, mantendo a vigência das 

respectivas certidões;
XI - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

Executiva de Planejamento e Finanças. 

Art. 59. À Divisão de Consolidação da Receita, subordinada diretamente à 
Gerência Financeira e de Contabilidade, compete: 

I - manter controle de valores a receber; 

II - classificar a Receita Orçamentária, efetuar o seu registro e emitir respectiva 
Guia de Receita; 

III - elaborar a conciliação bancária; 
IV - apurar os rendimentos de aplicação financeira, classificar e efetuar os 

devidos lançamentos; 
V - acompanhar a situação dos Fundos de Investimentos junto a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e emitir os respectivos demonstrativos;
VI - manter o controle de enquadramento legal das aplicações financeiras; 
VII - elaborar o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos 

(DAIR); 
VIII - providenciar abertura de conta bancária, quando for o caso; 
IX - elaborar relatório gerencial da Receita Orçamentária; 
X - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência 

Financeira e de Contabilidade.

Art. 60. À Divisão de Pagamentos, subordinada diretamente à Gerência Financeira 
e de Contabilidade, compete: 

I - manter o controle de despesas a pagar; 
II - conferir a instrução dos processos de pagamento;
III - emitir a relação de pagamentos para aprovação;
IV - emitir relação bancária e conferir o arquivo retorno;
V - efetuar a baixa do empenho mediante a emissão de ordem bancária;
VI - classificar a receita extra orçamentária (consignações);
VII - emitir a ordem de pagamento referente as consignações; 
VIII - selecionar a nota fiscal que está sendo paga no sistema de Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica e emitir o respectivo Documento de Arrecadação Municipal (DAM); 
IX - conferir o relatório de retenção de contribuição previdenciária (INSS) para 

fim de pagamento e envio do arquivo SEFIP; 
X - elaborar relatório gerencial de pagamentos;
XI - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência 

Financeira e de Contabilidade.

Art. 61. À Divisão de Prestação de Contas, subordinada diretamente à Gerência 
Financeira e de Contabilidade, compete:  

I - conferir as prestações de contas de suprimento de fundos e de diárias; 
II - conferir e registrar a situação dos bens móveis e imóveis, bem como as 

devidas depreciações, baixas e movimentações;
III - conferir os relatórios gerados pelos sistemas Financeiros e de Patrimônio e 

monitorar os procedimentos executados;
IV - emitir a nota de lançamento dos registros contábeis;
V - elaborar o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse (DIPR);
VI - elaborar o Balancete Mensal Financeiro, Receita, Despesa e relatórios 

complementares;
VII - elaborar o Balanço Anual;
VIII - providenciar o encaminhamento do DIPR, Balancete Mensal, Balanço Anual 

e demais documentos contábeis à Secretaria Nacional da Previdência Social e Tribunal 
de Contas/MS;

IX - elaborar a Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais - DCTF; 
X - manter controle e consolidar, anualmente, a Declaração de Imposto de Renda 

Retido na Fonte (DIRF);
XI - coordenar o processo de envio de informações mediante SEFIP, RAIS e 

demais arquivos digitais aos órgãos competentes;
XII - providenciar as informações fiscais e contributivas exigidas pela Receita 

federal e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 
XIII - arquivar e manter o controle dos documentos contábeis;
XIV - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Gerência 

Financeira e de Contabilidade.

Art. 62. À Gerência de Controle e Regularidade, diretamente subordinada à 
Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças, compete: 

I - prestar assessoramento à Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças, 
em especial no que se refere ao controle do cumprimento dos critérios para a emissão 
do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do Município, junto a Secretaria 
Nacional de Previdência Social;

II - orientar e acompanhar a elaboração de Cálculo Atuarial;
III - colaborar, orientar e acompanhar o processo e as ações do Projeto Pró 

Gestão;  
IV - colaborar no planejamento do processo de compensação financeira;
V - orientar e verificar a atualização cadastral junto aos órgãos de controle, 

Secretaria Nacional de Previdência Social e Receita Federal;
VI - orientar e acompanhar a regularidade fiscal e contributiva;
VII - orientar e acompanhar para manter a atualização das informações e ou 

relatórios gerenciais de gestão no site, visando atender as normas decorrentes do 
princípio da transparência e da publicidade;

VIII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 
Executiva de Planejamento e Finanças.

Art. 63. À Gerência de Compensação Financeira, diretamente subordinada à 
Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças, compete: 

I - operacionalizar a compensação financeira entre os regimes de previdência e 
promover a gestão do sistema de Compensação Previdenciária (COMPREV);

II - análise dos processos de aposentadoria e pensão com a finalidade de 
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identificar os casos em que cabe a compensação previdenciária;
III - instruir os requerimentos de compensação junto ao INSS com cópias dos 

seguintes documentos: ato de aposentadoria, apostila de proventos, Certidão de Tempo 
de Contribuição Prefeitura/Câmara, Certidão de Tempo de Contribuição/INSS, Laudo da 
Perícia em Saúde nos casos de invalidez, Homologação do Tribunal de Contas/MS e 
Certidão de Óbito quando for pensão;

IV - enviar o requerimento juntamente com os documentos digitalizados no 
Portal de Acesso ao Sistema COMPREV/INSS;

V - acompanhar a homologação de aposentadoria e pensão junto ao Tribunal de 
Contas/MS;

VI - acompanhar junto ao Sistema COMPREV, mediante emissão de relatórios, a 
situação dos requerimentos enviados: em análise, aguardando imagem, análise médica, 
indeferido ou aprovado;

VII - controlar mensalmente o valor devido de compensação e emitir o relatório 
de fluxo por competência;

VIII - controlar a proporcionalidade de requerimentos IMPCG/INSS, por 
competência;

IX - receber os requerimentos enviados pelo INSS, imprimir os documentos e 
promover a abertura de processo administrativo para a devida análise e aprovação ou 
indeferimento;

X - controlar e manter o arquivo dos requerimentos enviados e recebidos;
XI - atualizar e renovar o cadastro do IMPCG junto ao Sistema COMPREV, 

decorrente do Acordo de Cooperação Técnica;
XII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

Executiva de Planejamento e Finanças.

Art. 64. À Gerência de Controle de Contribuição do SERVIMED, diretamente 
subordinada à Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças, compete: 

I - acompanhar a apuração mensal do débito de assistência médica; 
II - acompanhar o envio de arquivo para o devido desconto em folha de 

pagamento referente o fator equalizador sobre a assistência à saúde, conferir o arquivo 
retorno e proceder aos ajustes necessários;

III - providenciar e controlar a inclusão, estornos e remoção de descontos de 
assistência e contribuição;

IV - controlar o fluxo de documentos e informações relativas aos descontos em 
folha de pagamento referente assistência e contribuição;

V - planejar, coordenar e realizar a cobrança de saldo devedor de assistência dos 
servidores exonerados ou demitidos;

VI - instruir os processos de pedido de contribuição de segurados afastados sem 
remuneração;

VII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 
Executiva de Planejamento e Finanças.

Art. 65. À Gerência de Processamento de Faturas de Saúde, diretamente 
subordinada à Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças, compete: 

I - efetuar auditoria técnico-administrativa nas contas de assistência à saúde, 
referente aos atendimentos médico, odontológico, hospitalar, laboratorial e de 
procedimentos auxiliares; 

II - processar as guias de atendimento;
III - fazer a consistência e elaborar a folha de pagamento dos credenciados;
IV - fazer a instrução do processo de pagamento mediante conferência de notas 

fiscais e certidões necessárias;
V - elaborar o informativo anual do imposto de renda dos credenciados;
VI - organizar em arquivo os comprovantes financeiros, observando os prazos 

legais;
VII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

Executiva de Planejamento e Finanças.

Art. 66. À Divisão de Auditoria de Contas, vinculada à Gerência de Processamento 
de Faturas de Saúde, compete: 

I - realizar a análise da conta hospitalar verificando a compatibilização entre os 
itens faturados, contratados e autorizados;

II - análise de contas em relação ao procedimento autorizado;
III - análise da compatibilização entre o que foi gasto com o paciente e a conta 

apresentada, de acordo com a tabela específica aplicada;
IV - contribuir para a definição de normas e procedimentos de análise da 

eficácia, dos custos e da qualidade dos serviços de saúde prestados aos beneficiários do 
SERVIMED;

V - colaborar na apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou 
ilegalidades praticadas por prestador de serviço credenciado;

VI - elaborar planilhas e relatórios pertinentes;
VII - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

Executiva de Planejamento e Finanças.

Parágrafo único. A Auditoria de Contas compreende os procedimentos 
médicos, odontológicos e de tratamentos seriados dentre eles: psicologia, fisioterapia 
e fonoaudiologia, realizados em hospitais, consultórios, clínicas, laboratórios ou em 
ambulatório próprio e atuará em conformidade com as normas, critérios e diretrizes 
estabelecidas pela Presidência.

TÍTULO IV

DOS CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DOS TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 67. O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) será 
dirigido por um Diretor-Presidente, auxiliado pelos seguintes titulares das unidades 
administrativas de sua estrutura:

I - Diretoria Executiva, por Diretor Executivo;
II - Diretoria-Geral, por Diretor-Geral;
III - Procuradoria Jurídica, por Procurador Jurídico;
IV - Ouvidoria, por Ouvidor;
V - Assessoria, por Assessor;
VI - Gerência, por Gerente; 
VII - Divisão, por Chefe de Divisão.

Parágrafo único. Os órgãos colegiados têm como titular o presidente, escolhido 
conforme as normas que os instituíram.

CAPÍTULO II
DAS SUBSTITUIÇÕES DOS TITULARES DE UNIDADES

Art. 68. Os titulares das unidades administrativas que compõem a estrutura 
operacional do IMPCG serão substituídos, em suas ausências ou impedimentos:

I - o Diretor-Presidente, por um Diretor Executivo por ele indicado;
II - o Diretor Executivo, por outro Diretor Executivo;
III - o Diretor-Geral, por um Diretor Executivo, por Diretor-Geral ou 

Superintendente;
IV - o Procurador Jurídico e o Ouvidor por servidor da respectiva área, indicado 

pelo substituído;
V - o Gerente, por outro Gerente de área afim;
VI - o Chefe de Divisão, por servidor da respectiva área, indicado pelo substituído.

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

CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DOS DEMAIS OCUPANTES 
DE CARGOS EM COMISSÃO

Art. 69. 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 do Instituto Municipal 
de Previdência de Campo Grande (IMPCG), 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 alcance 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 auto-avaliação da gestão de sua área de atuação e 

elaborar plano para promover as melhorias indicadas.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 70.  O movimento de contas bancárias de qualquer espécie e os 
documentos financeiros do IMPCG (CNPJ 03.514.189/0001-29) e do SERVIMED (CNPJ 
03.259.788/0001-49) será assinado pelo Diretor Presidente, sempre em conjunto com o 
Diretor Executivo de Administração e Finanças ou Gerente Financeiro e de Contabilidade. 

Art. 71. Os recursos previdenciários devem ser mantidos em contas distintas das 
do Tesouro Municipal e do fundo do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal 
- SERVIMED.

Art. 72. 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. 73. Os casos omissos ou não previstos neste Regimento serão resolvidos 
pelo Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG).



DIOGRANDE n. 6.312PÁGINA 10 - segunda-feira, 7 de junho de 2021



DIOGRANDE n. 6.312PÁGINA 11 - segunda-feira, 7 de junho de 2021

DECRETO n. 14.759, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a criação do Prêmio Ipê no Município de Campo Grande-MS.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI, do 
art. 67 da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto na Lei n. 4.787, de 23 de Dezembro de 2009, que 
institui a criação do Plano Municipal de Cultura, elaborado com referenciais da proposta 
do Plano Nacional de Cultura, para o município de Campo Grande;

Considerando que o Plano Municipal de Cultura estabelece por diretriz a 
democratização do acesso aos recursos destinados à cultura, favorecendo e valorizando 
todas as formas de manifestação cultural do município;

Considerando que o Plano Municipal de Cultura estabelece por diretriz a garantia 
de repasse de recursos públicos que atendam a demanda da cultura no município;

Considerando que o Plano Municipal de Cultura propõe o estímulo e 
reconhecimento da atuação de artistas, produtores e agentes culturais locais através de 
premiações concedidas pelo poder público por obras realizadas;

Considerando que o Plano Municipal de Cultura propõe o fortalecimento 
de programas voltados à preservação da memória social, artística e cultural campo-
grandense;

Considerando que o Plano Municipal de Cultura propõe a realização de concursos 
e premiações que visem não apenas o estímulo ao talento de artistas e produtores, como 
também o intercâmbio de experiências e ações coletivas entre diferentes faixas etárias 
e gerações;

Considerando que o Plano Municipal de Cultura estabelece como Meta a 
aplicação de no mínimo 1% do orçamento municipal para que se contemplem a curto e 
médio prazo as ações apontadas no referido documento;

Considerando que o Plano Municipal de Cultura estabelece como Meta, que 
100% das regiões urbanas, rurais e distritos de Campo Grande tenham produção e 
circulação de espetáculos e atividades artísticas e culturais fomentadas com recursos 
públicos municipais;

Considerando que compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
(SECTUR), nos termos do disposto no art. 23, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 
2017, a implementação das medidas formais e de gestão previstas no Plano Nacional de 
Cultura, de que trata a Lei Federal n. 12.343, de 2 de dezembro de 2020, e a formulação, 
coordenação, controle, execução e atualização de disposições no Plano Municipal de 
Cultura;

Considerando que compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
(SECTUR), nos termos do disposto no art. 23, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, o 
incentivo ao desenvolvimento de atividades culturais e artísticas em suas manifestações 
populares, apoiando a sua promoção e produção, distinguindo os valores regionais.

DECRETA:

Art. 1º O Poder Executivo do Município de Campo Grande, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), executará o “Prêmio Ipê de Campo 
Grande”, cuja premiação será realizada anualmente, fazendo cumprir assim, com 
as diretrizes, propostas e metas do Plano Municipal de Cultura, além de estimular e 
reconhecer novas produções artísticas e culturais em seus mais variados segmentos.

§ 1º O procedimento licitatório para execução do Prêmio Ipê será realizado na 
modalidade de concurso, nos moldes do art. 52, da Lei n. 8.666/93, além de Resolução a 
ser publicada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, instituindo categorias para 
a premiação e, Edital de Seleção que estabelecerá as regras de participação, bem como 
demais observações a serem cumpridas para execução do certame.

§ 2º O Edital de Seleção do concurso para realização do Prêmio Ipê será 
elaborado pela Secretaria-Executiva de Compras Governamentais (SECOMP), tendo por 
base o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e o Regulamento, sendo estes 
elaborados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

§ 3º A Comissão Organizadora do concurso será composta por integrantes da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

Art. 2º O concurso para realização do Prêmio Ipê será destinado aos brasileiros 
natos ou naturalizados e aos estrangeiros residentes no país, observadas as demais 
exigências e qualificações dos participantes previstas em Edital de seleção;

Art. 3º Tanto as categorias, como o(s) valor(es) da(s) premiação(ões) será(ão) 
descritos em Edital, o qual se guiará pela Resolução respectiva;

Parágrafo único. O(s) valor(es) da(s) premiação(ões) estará(ão) sujeito(s) à(s) 
tributação(ões) prevista(s) em lei vigente.

Art. 4º As diretrizes quanto aos procedimentos a serem avaliados constarão em 
Edital.

Art. 5º A análise e o julgamento das propostas inscritas serão de competência de 
Comissão Julgadora específica, que selecionará a(s) proposta(s) vencedora(s);

§ 1º A Comissão Julgadora terá composição mínima de três integrantes;

§ 2º Os integrantes da Comissão Julgadora respeitarão a proporção de dois 
membros representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), para 
um membro a ser indicado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais e, todos os 
membros deverão deter comprovada idoneidade e conhecimentos na área cultural;

Art. 6º A Comissão Julgadora poderá deixar de outorgar prêmio aos concorrentes 
inscritos, caso seja verificado que a(s) proposta(s) não atende(m) aos requisitos do 
Edital;

Art. 7º Os recursos destinados aos certames oriundos da execução do Prêmio Ipê 
deverão ser previstos na Lei Orçamentária Anual;

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DESPACHOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE 
TESTES VESTIBULARES/OTONEUROLÓGICOS, PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, observou-se pelos 
documentos anexos que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, com base 
no princípio da boa-fé objetiva, RATIFICO A DECISÃO do ordenador de despesas, 
que autorizou a dispensa de licitação do processo administrativo nº 28410/2021-13, 
que foi realizada com fundamento no art. 24, inciso IV, e em obediência ao artigo 
26, ambos da Lei 8.666/93, em favor da empresa COORLMS-COOPERATIVA DOS 
OTORRINOLARINGOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Dê-se ciência deste ato aos interessados, por meio da publicação na imprensa oficial, 
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. 
Por fim, encaminhe-se os autos à Secretaria demandante para o devido prosseguimento.
Campo Grande - MS, 04 de junho de 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE HOME CARE, 
PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, observou-se pelos 
documentos anexos que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, com base no 
princípio da boa-fé objetiva, RATIFICO A DECISÃO do ordenador de despesas, que 
autorizou a dispensa de licitação do processo administrativo nº 36432/2021-10, que foi 
realizada com fundamento no art. 24, inciso IV, e em obediência ao artigo 26, ambos 
da Lei 8.666/93, em favor da empresa ABRACE SERVIÇOS DE SAÚDE EM DOMICÍLIO 
EIRELI.
Dê-se ciência deste ato aos interessados, por meio da publicação na imprensa oficial, 
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. 
Por fim, encaminhe-se os autos à Secretaria demandante para o devido prosseguimento.
Campo Grande - MS, 04 de junho de 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

SECRETARIAS

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 6 DE ABRIL DE 2021, AO 
TERMO DE FOMENTO n. 331, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Assistência Social - SAS e a Associação Lar do Pequeno Assis.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019, de 31/7/2014, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n. 13.022, de 23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024, de 27/12/2016, 
consoante com o Processo Administrativo n. 67052/2020-74.
OBJETO: Prorrogação da vigência do Termo de Fomento n. 331, de 22/12/2020.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 
11/7/2021, ficando a vigência do Termo de Fomento n. 331, de 22/12/2020, prorrogada 
até 11/1/2022.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento n. 
331/2020, desde que não conflite com o presente instrumento.
ASSINATURAS: José Mário Antunes da Silva e Arlene Aparecida Pinheiro Pires 
Domingues.

CAMPO GRANDE-MS, 6 DE ABRIL DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 28 DE MAIO DE 2021, AO 
TERMO DE FOMENTO n. 179, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Assistência Social - SAS e o Centro de Integração da Criança e do Adolescente.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019, de 31/7/2014, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n. 13.022, de 23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024, de 27/12/2016, 
consoante com o Processo Administrativo n. 67457/2020-76.
OBJETO: Prorrogação da vigência do Termo de Fomento n. 179, de 24/11/2020.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado por mais 8 (oito) meses, a partir do dia 1º/5/2021, ficando 
a vigência do Termo de Fomento n. 179, de 24/11/2020, prorrogada até 1º/1/2022.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento n. 
179/2020, desde que não conflite com o presente instrumento.
ASSINATURAS: José Mário Antunes da Silva e Renata Cortada Dupas.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 26 DE MAIO DE 2021, AO 
TERMO DE FOMENTO n. 178, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Assistência Social - SAS e a Associação Pestalozzi de Campo Grande - MS.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019, de 31/7/2014, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n. 13.022, de 23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024, de 27/12/2016, 
consoante com o Processo Administrativo n. 67470/2020-34.
OBJETO: Prorrogação da vigência do Termo de Fomento n. 178, de 24/11/2020.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado por mais 3 (três) meses, a partir do dia 2/5/2021, ficando 
a vigência do Termo de Fomento n. 178, de 24/11/2020, prorrogada até 11/1/2022.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento n. 
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178/2020, desde que não conflite com o presente instrumento.
ASSINATURAS: José Mário Antunes da Silva e Gyselle Saddi Tannous.

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO CELEBRADO EM 10 DE MAIO DE 2021, AO 
CONVÊNIO n. 35, DE 2/10/2017.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com Interveniência da Secretaria Municipal 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Missão Salesiana do Mato Grosso, Mantenedora 
da Universidade Católica Dom Bosco.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, § 2º e no art,65, inciso I, c/c art. 116, da 
Lei Federal n. 8.666/1993, na Cláusula Décima Segunda do Convênio n. 637/2012, 
Decreto Municipal n. 13.159/2017 e na justificativa anexa ao Processo Administrativo 
n. 81304/2017-08, volume 3, e nas disposições legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie.
OBJETO: Repactuação dos serviços e recursos orçamentários e a prorrogação do prazo 
de vigência do Convênio n. 35/2017.
REPACTUAÇÃO: Fica alterada a Tabela de Atendimento Ambulatorial (SIA-SUS) 
mencionada na cláusula primeira, item 1.1.1 do Convênio n. 35/2017, com seus efeitos 
a partir da competência janeiro/2021, passando a constar da seguinte forma:

GRUPO SUB GRUPO FORMA DE 
ORGANIZAÇÃO

QTD 
ANUAL

02-Procedimentos 
com finalidade 
diagnóstica

11-Métodos 
diagnósticos em 
especialidades

07-Diagnósticos em 
otorrinolaringologia/
fonoaudiologia 17.000

03-Procedimentos 
clínicos

01-Consultas/
atendimento/
acompanhamentos.

01-Consultas 
médicas/outros 
profissionais de nível 
superior 4.500

03-Procedimentos 
clínicos

01-Consultas/
atendimento/
acompanhamentos.

04-Outros 
atendimentos 
realizados por 
profissionais de nível 
superior

3.200

03-Procedimentos 
clínicos

01-Consultas/
atendimento/
acompanhamentos.

07-Atendimento/ 
acompanhamento 
em reabilitação 
física, mental, 
visual e múltiplas 
deficiências.

2.500

07-Órteses 
próteses e 
materiais especiais

01-Órteses, 
próteses e 
materiais especiais 
não relacionados ao 
ato cirúrgico.

03-OPM em 
Otorrinolaringologia 
(auditivas) 2.700

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos orçamentários previstos no quadro da 
cláusula quarta do Convênio n. 35/2017 ocorrerão à conta de dotação consignada 
no Fundo Municipal de Saúde - FMS e do Tesouro Municipal Saúde, no montante de 
até R$ 3.022.278,36 (três milhões, vinte e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e 
trinta e seis centavos), alocados nas Unidades Orçamentárias: 0203 10 302 022 4019 
Elemento de Despesa 33903950 e fonte de recurso 10 Gestão Plena e Ações Estratégicas 
e 0106 10 302 0017 4019 Elemento de Despesa 3393950 recurso do Tesouro Municipal, 
estabelecidos a partir da competência janeiro/2021 da seguinte forma:

Programação Orçamentária Valor Mensal Valor estimado 
anual

Valor fixo - Custeio Municipal R$ 8.251,20 R$ 99.014,40
Valor fixo para manutenção/
adaptação de OPM auditiva R$ 13.321,56 R$ 159.858,72
Produção média e alta 
complexidade

R$ 230.283,77 R$ 2.763.405,24

TOTAL 251.856,53 R$ 3.022.278,36

CUSTEIO MUNICIPAL: Fica estabelecido que o valor fixo - Custeio Municipal, será 
repassado mensalmente com efeitos financeiros a partir da competência janeiro/2021 
junto aos demais pagamentos a instituição e proporcionalmente a quantidade dos 
serviços de Terapia Ocupacional (cód. 0301040044) ofertados para Secretaria Municipal 
de Saúde através do sistema de Regulação (SISREG), sendo considerado 100% (cem por 
centos) o número de 480 sessões de Terapia Ocupacional ofertadas no mês, eventuais 
ofertas excedentes a quantidade aqui estipuladas não são acumulativas para outras 
competências e não são remunerados através do Valor Fixo-Custeio Mensal.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Convênio n. 35/2017, por mais 12 
(doze) meses, passando a ser contado de 1º/7/2021 a 30/6/2022.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Convênio n. 35/2017 e 
de seus Termos Aditivos, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Marcos Marcello Trad, Jose Mauro Pinto de Castro Filho e José Marinoni.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 30 DE ABRIL DE 2021, AO 
CONTRATO n. 151, DE 11/6/2018.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com a interveniência da Secretaria Municipal 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, e a Empresa KZT Serviços Médicos de Atenção 
Domiciliar Ltda - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, § 2º e artigo 65, § 8º, da Lei Federal n. 
8.666/1993, e alterações posteriores, e na Justificativa anexa ao Processo Administrativo 
n. 42465/2020-64.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e a aplicação do reajuste do IPCA-E do 
período no valor inicial do Contrato n. 151/2018, para continuidade na prestação dos 
serviços de atendimento domiciliar (home care), para atender a determinação judicial 
em favor de Marcineide Maria dos Santos.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n. 151/2018 por mais 12 
(doze) meses, contados de 11/6/2021 a 11/6/2022.
REAJUSTE: Fica reajustado em 5,52% (cinco inteiros e cinquenta e dois centésimos por 
cento) nos termos da Cláusula Nona do Contrato n. 151/2018, passando o valor atual de 

R$ 17.431,20 (dezessete mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos) para R$ 
18.008,64 (dezoito mil, oito reais e sessenta e quatro centavos).
DOTAÇÃO: FONTE DE RECURSO: 01 - Recursos do Tesouro; Prog. de Trabalho: 106 10 
122 0018 4021; Elem. Desp: 33909103 - Decisões Judiciais proferidas em Mandado de 
Segurança e Medidas Cautelares da Função Saúde.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 151/2018 
e de seus Termos Aditivos, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: José Mauro Pinto de Castro Filho e Everton Martin.

CAMPO GRANDE-MS, 30 DE ABRIL DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO CELEBRADO EM 30 DE ABRIL DE 2021, AO 
CONTRATO n. 225, DE 7/7/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com Interveniência da Secretaria Municipal de 
Saúde e a Clínica Campo Grande S/A.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 13.979, de 6/2/2020, com alterações posteriores e 
demais norma regulamentares aplicáveis à espécie, na Cláusula Décima do Contrato n. 
225/2020 e na Justificativa consoante ao Processo Administrativo n. 55444/2020-27, vol. 2.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. 225, de 7/7/2020.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n. 225/2020, passando a 
ser contado de 1º/5/2021 a 30/6/2021.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições deste Contrato n. 
225/2020 e de seus Termos Aditivos, desde que não conflitem com o presente Termo.
ASSINATURAS: José Mauro Pinto de Castro Filho e Sandra Helena Gonsalves de 
Andrade.

CAMPO GRANDE-MS, 30 DE ABRIL DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 25 DE MAIO DE 2021, TERMO 
DE CREDENCIAMENTO n. 01, DE 1º/6/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com Interveniência da Secretaria Municipal 
de Saúde e a Clínica de Doenças Renais LTDA - Pro Renal.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, § 2º, da Lei Federal n. 8.666/1993, nos 
artigos 24, 25 e 26 da Lei n. 8080/90, na Cláusula Nona do Termo de Credenciamento 
n.01/2020 e na Justificativa anexa ao Processo Administrativo n. 43.609/2020-18, e nas 
disposições legais e regulamentares aplicáveis a espécie.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento n. 01/2020.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Credenciamento n. 
01/2020, passando a ser contados de 1º/6/2021 a 31/5/2022.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições deste Termo de 
Credenciamento n. 01/2020 e de seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o 
presente Termo.
ASSINATURAS: José Mauro Pinto de Castro Filho, Elizete Oshiro e Euripedes Barsanulfo 
Pereira.

CAMPO GRANDE-MS, 25 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 90, CELEBRADO EM 7 DE MAIO DE 2021.
PARTES: Município de Campo Grande-MS e a Organização da Sociedade Civil/Associação 
de Pais e Mestres da EM Profa. Maria Tereza Rodrigues, com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED com Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação/Salário Educação-FNDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019 de 31/7/2014, Decreto Municipal n. 13.022 de 
23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024 de 27/12/2016, Decreto Municipal n. 13.159 
de 18/5/2017 e Processo Administrativo n. 7333/2021-86.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação, para alcance dos objetivos apresentados no Plano 
de Trabalho, entre eles, o atendimento a programas, projetos e ações, bem como o 
atendimento às despesas realizadas e a realizar, entre elas, as operacionais da unidade 
escolar, tais como, conservação da rede física, manutenção de equipamentos, aquisição 
de materiais de consumo em geral.
VALOR: R$ 111.746,25 (cento e onze mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e 
cinco centavos), a ser liberado em 5 (cinco) parcelas, de acordo com o cronograma de 
desembolso.
DOTAÇÃO: 207 12 361 7 2015, UG 0909F, Gestão 0095503000 conforme discriminado 
a seguir: Fonte: 05 ED: 33504300.
VIGÊNCIA: Da publicação, até 31 de dezembro de 2021.
ASSINATURAS: Elza Fernandes e José Augusto Alves de Oliveira.

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 105, CELEBRADO EM 12 DE MAIO DE 2021.
PARTES: Município de Campo Grande-MS e a Organização da Sociedade Civil/Associação 
de Pais e Mestres da EM Cel. Sebastião Lima, com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação/Salário Educação-FNDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019 de 31/7/2014, Decreto Municipal n. 13.022 de 
23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024 de 27/12/2016, Decreto Municipal n. 13.159 
de 18/5/2017 e Processo Administrativo n. 6797/2021-10.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação, para alcance dos objetivos apresentados no Plano 
de Trabalho, entre eles, o atendimento a programas, projetos e ações, bem como o 
atendimento às despesas realizadas e a realizar, entre elas, as operacionais da unidade 
escolar, tais como, conservação da rede física, manutenção de equipamentos, aquisição 
de materiais de consumo em geral.
VALOR: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a ser liberado em 5 (cinco) parcelas, 
de acordo com o cronograma de desembolso.
DOTAÇÃO: 2071236172015, UG 0909F, Gestão 0095503000, conforme discriminado a 
seguir: Fonte: 05 E22D: 33504300.
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VIGÊNCIA: Da publicação, até 31 de dezembro de 2021.
ASSINATURAS: Elza Fernandes e Diani Garcia.

CAMPO GRANDE-MS, 12 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 116, CELEBRADO EM 20 DE MAIO DE 2021.
PARTES: Município de Campo Grande-MS e a Organização da Sociedade Civil/Associação 
de Pais e Mestres da EM Padre Tomaz Ghirardelli, com a Interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED com Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação-FNDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019 de 31/7/2014, Decreto Municipal n. 13.022 de 
23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024 de 27/12/2016, Decreto Municipal n. 13.159 
de 18/5/2017 e Processo Administrativo n. 6797/2021-10.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação, para alcance dos objetivos apresentados no Plano 
de Trabalho, entre eles, o atendimento a programas, projetos e ações, bem como o 
atendimento às despesas realizadas e a realizar, entre elas, as operacionais da unidade 
escolar, tais como, conservação da rede física, manutenção de equipamentos, aquisição 
de materiais de consumo em geral.
VALOR: R$ 133.237,50 (cento e trinta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e 
cinquenta centavos), a ser liberado em 5 (cinco) parcelas, de acordo com o cronograma 
de desembolso.
DOTAÇÃO: 207 12 361 7 2015, UG 0909F, Gestão 0095503000 conforme discriminado 
a seguir: Fonte: 05 ED: 33504300.
VIGÊNCIA: Da publicação, até 31 de dezembro de 2021.
ASSINATURAS: Elza Fernandes e Gleice Gabilon de Freitas Marques.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 119, CELEBRADO EM 20 DE MAIO DE 2021.
PARTES: Município de Campo Grande-MS e a Organização da Sociedade Civil/Associação 
de Pais e Mestres da EMEI João Garcia Carvalho Filho, com a Interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED com Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação/Salário Educação-FNDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019 de 31/7/2014, Decreto Municipal n. 13.022 de 
23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024 de 27/12/2016, Decreto Municipal n. 13.159 
de 18/5/2017 e Processo Administrativo n. 19054/2021-10.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação, para alcance dos objetivos apresentados no Plano 
de Trabalho, entre eles, o atendimento a programas, projetos e ações, bem como o 
atendimento às despesas realizadas e a realizar, entre elas, as operacionais da unidade 
escolar, tais como, conservação da rede física, manutenção de equipamentos, aquisição 
de materiais de consumo em geral.
VALOR: R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais), a ser liberado em 5 (cinco) 
parcelas, de acordo com o cronograma de desembolso.
DOTAÇÃO: 207 12 365 7 2014, UG 0909F, Gestão 0095503000, conforme discriminado 
a seguir: Fonte: 05, ED: 33504300.
VIGÊNCIA: Da publicação, até 31 de dezembro de 2021.
ASSINATURAS: Elza Fernandes e Ana Carolina Zanella Barbosa Maldonado.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 120, CELEBRADO EM 20 DE MAIO DE 2021.
PARTES: Município de Campo Grande-MS e a Organização da Sociedade Civil/Associação 
de Pais e Mestres da EMEI Cristo é Vida, com a Interveniência da Secretaria municipal de 
Educação - SEMED com Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/
Salário Educação-FNDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019 de 31/7/2014, Decreto Municipal n. 13.022 de 
23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024 de 27/12/2016, Decreto Municipal n. 13.159 
de 18/5/2017 e Processo Administrativo n. 18940/2021-81.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação, para alcance dos objetivos apresentados no Plano 
de Trabalho, entre eles, o atendimento a programas, projetos e ações, bem como o 
atendimento às despesas realizadas e a realizar, entre elas, as operacionais da unidade 
escolar, tais como, conservação da rede física, manutenção de equipamentos, aquisição 
de materiais de consumo em geral.
VALOR: R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais), a ser liberado em 5 (cinco) 
parcelas, de acordo com o cronograma de desembolso.
DOTAÇÃO: 207 12 365 7 2014, UG 0909F, Gestão 0095503000, conforme discriminado 
a seguir: Fonte: 05, ED: 33504300.
VIGÊNCIA: Da publicação, até 31 de dezembro de 2021.
ASSINATURAS: Elza Fernandes e Vanusa Silva Santos.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 121, CELEBRADO EM 20 DE MAIO DE 2021.
PARTES: Município de Campo Grande-MS e a Organização da Sociedade Civil/Associação 
de Pais e Mestres da EMEI Flória Britez de Eugenio, com a Interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED com Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação-FNDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019 de 31/7/2014, Decreto Municipal n. 13.022 de 
23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024 de 27/12/2016, Decreto Municipal n. 13.159 
de 18/5/2017 e Processo Administrativo n. 18959/2021-17.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação, para alcance dos objetivos apresentados no Plano 
de Trabalho, entre eles, o atendimento a programas, projetos e ações, bem como o 
atendimento às despesas realizadas e a realizar, entre elas, as operacionais da unidade 
escolar, tais como, conservação da rede física, manutenção de equipamentos, aquisição 
de materiais de consumo em geral.
VALOR: R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais), a ser liberado em 5 (cinco) 

parcelas, de acordo com o cronograma de desembolso.
DOTAÇÃO: 207 12 365 7 2014, UG 0909F, Gestão 0095503000, conforme discriminado 
a seguir: Fonte: 05, ED: 33504300.
VIGÊNCIA: Da publicação, até 31 de dezembro de 2021.
ASSINATURAS: Elza Fernandes e Andrews Matos de Souza.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 127, CELEBRADO EM 21 DE MAIO DE 2021.
PARTES: Município de Campo Grande-MS e a Organização da Sociedade Civil/Associação 
de Pais e Mestres da EMEI Bem-Te-Vi, com a Interveniência da Secretaria municipal de 
Educação - SEMED com Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/
Salário Educação-FNDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019 de 31/7/2014, Decreto Municipal n. 13.022 de 
23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024 de 27/12/2016, Decreto Municipal n. 13.159 
de 18/5/2017 e Processo Administrativo n. 18894/2021-65.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação, para alcance dos objetivos apresentados no Plano 
de Trabalho, entre eles, o atendimento a programas, projetos e ações, bem como o 
atendimento às despesas realizadas e a realizar, entre elas, as operacionais da unidade 
escolar, tais como, conservação da rede física, manutenção de equipamentos, aquisição 
de materiais de consumo em geral.
VALOR: R$ 50.820,00 (cinquenta mil e oitocentos e vinte reais), a ser liberado em 5 
(cinco) parcelas, de acordo com o cronograma de desembolso.
DOTAÇÃO: 207 12 365 7 2014, UG 0909F, Gestão 0095503000, conforme discriminado 
a seguir: Fonte: 05, ED: 33504300.
VIGÊNCIA: Da publicação, até 31 de dezembro de 2021.
ASSINATURAS: Elza Fernandes e Fatima Azevedo Fernandes

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE MAIO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO N°31 /2021

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Divisão de Fiscalização/SEFIN, com 
base no art. 15, § 2º da Lei Complementar n. 02, de 15/12/1992, e considerando as 
disposições contidas no § 2º do artigo 96-C, da LC 59 de 02/10/2003, faz publicar o 
presente Edital.
Fica o contribuinte abaixo identificado, NOTIFICADO e INTIMADO a comparecer à Divisão 
de Fiscalização – SEFIN, sita à Rua Cândido Mariano, n. 2655, Prédio Anexo, 1º Andar, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação deste, no DIOGRANDE, para 
ciência do Relatório Fiscal e dos Autos de Infração 007736/2020-003,007736/2020-004 
e 007736/2020-005, sob pena de ciência tácita e prosseguimento das ações correlatas 
de fiscalização. Decorrido o prazo legal sem cumprimento da presente intimação, lavrar-
se a Certidão de Decurso de Prazo.
.

 INSCRIÇÃO    CNPJ NOME RESPONSÁVEL

00207180009  22.869.041/0001-51  DORTAS & SAVIOLI 
PREPARATORIOS PARA 
CONCURSOS LTDA ME 

Chefe da Fiscalização
Rosimeire Parron Aranda

EDITAL DE INTIMAÇÃO N°32 /2021

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Divisão de Fiscalização/SEFIN, com 
base no art. 15, § 2º da Lei Complementar n. 02, de 15/12/1992, e considerando as 
disposições contidas no § 2º do artigo 96-C, da LC 59 de 02/10/2003, faz publicar o 
presente Edital.
Fica o contribuinte abaixo identificado, NOTIFICADO e INTIMADO a comparecer à Divisão 
de Fiscalização – SEFIN, sita à Rua Cândido Mariano, n. 2655, Prédio Anexo, 1º Andar, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação deste, no DIOGRANDE, 
para ciência do Auto de Infração nº  1723/2021-001, sob pena de ciência tácita e 
prosseguimento das ações correlatas  de fiscalização. Decorrido o prazo legal sem 
cumprimento da presente intimação, lavrar-se a Certidão de Decurso de Prazo.

INSCRIÇÃO    CNPJ NOME RESPONSÁVEL

00126016000  08.282.492/0001-67       MV CFC LTDA -ME

Chefe da Fiscalização
Rosimeire Parron Aranda

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO SEMED N. 222, DE 1o DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA JORNADA ESPECIAL E TEMPORÁRIA 
NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/REME DE CAMPO GRANDE - MS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Mato Grosso do Sul, no uso das 
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atribuições legais que lhe são de competência, considerando o disposto na Lei Federal n. 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, a legislação vigente aplicável ao Sistema Municipal 
de Ensino, c/c o Decreto n. 14.749, de 27 de maio de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar a jornada especial e temporária nas unidades escolares da Rede 
Municipal de Ensino/REME de Campo Grande - MS e o funcionamento das escolas.

§ 1º O horário de atendimento ao público, nas unidades escolares da Rede Municipal de 
Ensino/REME de Campo Grande - MS, será das 7h30min às 13h30min, tendo em vista 
garantir suficiente prestação dos serviços públicos, com boa qualidade e eficiência. 

§ 2º A direção escolar deverá organizar para que, na instituição de ensino, permaneça o 
número máximo de dez servidores administrativos por turno/dia de serviço.

§ 3º Nas unidades onde houver mais de dez servidores administrativos por turno, deverão 
proceder ao rodízio, para viabilizar a redução de pessoas, por setor, com periodicidade 
em dias alternados em presencial e remoto, com organização sob a responsabilidade da 
direção.

Art. 2º Permanecerão em regime de teletrabalho obrigatório os servidores que se 
enquadrarem nas seguintes condicionantes:

I - possuam doenças cardiovasculares ou pulmonares;
II - possuam imunodeficiência;
III - transplantados;
IV - maiores de 60 anos;
V - gestantes.

Art. 3º A execução do regime de teletrabalho consistirá no desenvolvimento das tarefas 
habituais e rotineiras, quando passíveis de serem realizadas não presencialmente, ou 
de cumprimento de plano de trabalho ou tarefas específicas, de mensuração objetiva, 
compatíveis com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor da unidade de lotação e 
com o regime não presencial e deverá obedecer às seguintes diretrizes:

I - o trabalho remoto não constitui direito subjetivo do servidor, portanto poderá ser 
revogado a qualquer tempo;

II - o servidor, em regime excepcional de trabalho remoto, deverá manter-se disponível 
e acessível durante todo o horário da jornada de trabalho e desempenhar as tarefas 
designadas pela chefia imediata;

III - mesmo em regime excepcional de trabalho remoto, no caso de rodízio, o servidor 
poderá ser chamado a comparecer ao local de trabalho a qualquer tempo;

IV - o regime excepcional de trabalho remoto não enseja nenhum tipo de ressarcimento, 
indenizações ou compensações, prejuízo funcional, remuneratório ou previdenciário.

Art. 4º O regime de teletrabalho obrigatório não se aplicará aos servidores que, embora 
se enquadrem nas condicionantes relacionadas no art. 2º desta Resolução, a segunda 
dose da vacina contra a covid-19 já lhes tenha sido disponibilizada há mais de 14 dias.

§ 1º Os servidores que se enquadram nas condicionantes relacionadas no art. 2º desta 
Resolução, aos quais já foi disponibilizada, há mais de 14 dias, a segunda dose da 
vacina contra a covid-19, deverão se apresentar ao local de trabalho no primeiro dia útil, 
depois do cumprimento desse prazo, para o desempenho normal das funções laborais, 
no regime de trabalho presencial.

§ 2º Caso os servidores que pertençam às condicionantes relacionadas no art. 2º desta 
Resolução tenham se recusado à imunização disponibilizada, no mesmo prazo mencionado 
no parágrafo anterior, deverão retornar ao regime de trabalho presencial, situação para 
a qual emitirão declaração de recusa, de próprio punho (termo de responsabilidade), e 
entregarão à chefia imediata, que o arquivará nas respectivas pastas funcionais, para 
comprovação do cumprimento do prazo de retorno e atualização dos registros funcionais.

§ 3º Os servidores que se enquadrarem nos §§ 1º e 2° deste artigo e não retornarem 
ao regime de trabalho presencial, no prazo estabelecido, poderão responder a processo 
administrativo por abando de cargo, na forma da lei, sem prejuízo de outras medidas 
administrativas, uma vez que terão computados, por faltas injustificadas, os dias não 
trabalhados.

Art. 5º Para efeito de comprovação de vacinação e controle dos prazos, caberá aos 
servidores a responsabilidade de apresentar, à direção da escola, cópia do comprovante 
de vacina contra SARS COV-2, emitido pelo serviço de imunização da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 6º Caberá à direção escolar proceder ao controle interno das vacinas dos 
servidores, conforme calendário de vacinação disponibilizado pelo serviço de imunização 
da Secretaria Municipal de Saúde e pela apresentação, pelos funcionários da escola, dos 
comprovantes da vacinação. 

Art. 7º Para o retorno ao regime de trabalho presencial, os servidores deverão apresentar 
o comprovante de vacinação à chefia imediata, que o arquivará nas respectivas pastas 
funcionais, para comprovação do cumprimento ao prazo de retorno, conforme § 3º do 
art. 4º desta Resolução. 

Art. 8º Serão de responsabilidade pessoal dos servidores, em regime de trabalho 
presencial, no ambiente de trabalho, as seguintes rotinas:

a) manter distância física de, no mínimo, 1,5m;
b) portar álcool em gel 70%, para uso particular, independente do disponibilizado na 
unidade para uso coletivo;
c) evitar o compartilhamento de utensílios e materiais;
d) aumentar a frequência da higienização de superfícies;
e) manter ventilados os ambientes;
f) usar, obrigatoriamente, durante toda a permanência no ambiente de trabalho, máscara 
de proteção individual;
g) evitar aglomerações.

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo setor competente da Secretaria Municipal 
de Educação/SEMED, com aprovação da Titular da Pasta.

Art. 10 Esta Resolução entrará em vigor, na data da publicação, ficando revogada a 
Resolução SEMED n. 219, de 9 de março de 2021, publicada no Diogrande n. 6.228, de 
10 de março de 2021.

CAMPO GRANDE-MS, 1º DE JUNHO DE 2021.

ELZA FERNANDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO SESAU N. 606, DE 2 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL OU UNIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – COREMU/SESAU.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

CAPITULO I – DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL OU UNIPROFISSIONAL 
EM SAÚDE - COREMU/SESAU.

Art. 1º A COREMU/SESAU é um órgão colegiado de deliberação coletiva, estando em 
conformidade com a Lei nº 11.129, de 2005, com a Portaria Interministerial Ministério 
da Educação (MEC)/ Ministério da Saúde (MS) nº 1.077, de 2009, e suas alterações, com 
as resoluções da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional 
em Saúde (CNRMS). 

Art. 2º Compete à COREMU/SESAU, de acordo com a resolução n. 1 de 21 de julho de 
2015/ CNRMS: 

I - Coordenação, organização, articulação, supervisão, avaliação e acompanhamento 
de todos os Programas de Residência em área profissional da saúde nas modalidades 
multiprofissional e uniprofissional.

II - Acompanhamento do plano de avaliação de desempenho dos profissionais de saúde 
residentes e dos preceptores vinculados ao Programa. 

III - Definição de diretrizes, elaboração de editais e condução do processo seletivo de 
candidatos residentes e preceptores.

Art. 3º A COREMU/SESAU será constituída por: 

I - Coordenador e Vice Coordenador;

II - Coordenador e Vice Coordenador do(s) Programa(s) de Residência;

III - Um representante de cada categoria profissional, com vínculo efetivo junto a SESAU;

IV - Um representante e suplente dos Tutores vinculados a cada Programa de Residência 
da SESAU; 

V - Um representante e suplente dos Preceptores vinculados a cada Programa de 
Residência da SESAU; 

VI - Um representante e suplente dos Residentes vinculados a cada Programa de 
Residência da SESAU; 

VII - Um representante e suplente da Gerência de Educação Permanente;

VIII - Um representante e suplente da Coordenação de Responsabilidade Técnica; 

IX - Membro da Superintendência da Rede de Atenção à Saúde (SRAS); 

X - Um representante e suplente de cada instituição parceira.

Art. 4º Os representantes dos incisos I, VII, VIII, IX do Art. 3º, desta Resolução serão 
servidores do quadro da SESAU, designados por Resolução do Secretário Municipal de 
Saúde. 

I - O coordenador e vice coordenador da COREMU/SESAU, serão designados pelo 
secretário, após eleição entre seus membros.

II - Coordenador e vice coordenador do(s) programa(s) de Residência Multiprofissional 
ou Uniprofissional da SESAU serão designados pelo Secretário.

Art. 5º Os representantes dos incisos III, IV, V, VI e X do Art. 6º, desta Resolução 
deverão ser eleitos por seus respectivos pares e terão direito à voz e voto. 

Art. 6º Os representantes do inciso II poderão ser indicados pelas instituições parceiras 
e/ou pela SESAU, nos casos dos Programas executados em parcerias nos casos dos 
programas executados pela secretaria, os representantes são indicados pela Gerência de 
Educação Permanente e área técnica, designados pelo secretário e deverão participar do 
Comitê local do COAPES. 

Art. 7º O membro suplente atuará nas faltas e impedimentos do titular. Os membros 
suplentes poderão participar das reuniões concomitantemente com a presença dos 
titulares, com direito à voz. Na ausência do titular com direito à voto.

Art. 8º Do mandato dos membros:

I - A Coordenação, Vice Coordenação da COREMU/SESAU, os Coordenadores, 
Vice Coordenadores de Programas e representantes dos Tutores e Preceptores, os 
representantes dos gestores locais e das Instituições parceiras terão mandato de 2 
(dois) anos, sendo permitido uma recondução;

II - Os residentes elegerão, anualmente, seus representantes. Recomenda-se que o R2 
seja eleito como representante titular e a suplência seja exercida por R1. É permitido a 
recondução apenas 01 (uma) vez.

Art. 9º A COREMU/SESAU reunir-se-á bimestralmente de acordo com calendário aprovado 
na primeira reunião do ano.

Art. 10 As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas em qualquer data, pelo 
Coordenador ou por solicitação de qualquer representante da COREMU/SESAU, por meio 
de correio eletrônico, com anuência da maioria absoluta dos seus membros, com no 
mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

Art. 11 O prazo para convocações poderá ser reduzido, a juízo da Coordenação, em se 
tratando de matéria a ser apreciada em regime de urgência, caso em que a pauta poderá 
ser comunicada verbalmente e por meio eletrônico, aos membros da COREMU/SESAU.

Art. 12 A reunião iniciar-se-á em primeira chamada em horário pré-estabelecido, com a 
presença da maioria absoluta dos seus membros, ou após quinze minutos, em segunda 
chamada, com o quórum presente. 

Art. 13 Poderão participar ainda como convidados na COREMU/SESAU trabalhadores da 
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SESAU e Instituições parceiras, com direito a voz. 

Art. 14 Perderá o mandato o membro representante que, sem causa aceita como justa 
pela COREMU/SESAU, faltar a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas. 

Art. 15 As decisões serão tomadas em reunião da COREMU/SESAU por votação pelo 
sistema de maioria simples, com o quórum presente. Será redigida ata correspondente 
à reunião, a qual deverá ser aprovada na reunião subsequente e, posteriormente, 
disponibilizada por e-mail aos participantes, sob responsabilidade da Secretaria

Art. 16 É competência da COREMU/SESAU:

I - Fazer cumprir este Regimento; 

II - Eleger, dentre os membros, o Coordenador e o Vice-Coordenador da COREMU/ 
SESAU; 

III - Zelar pela manutenção da qualidade dos Programas de Residência Multiprofissional 
e Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU; 

IV - Avaliar periodicamente os Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional 
em Área Profissional da Saúde da SESAU, a fim de apreciar as alterações nos projetos 
político pedagógicos; 

V - Avaliar as propostas de inclusão de outras categorias profissionais ou novos 
programas, sugerindo as modificações necessárias para adequá-los aos padrões de 
ensino das Instituições e à legislação vigente, ou mesmo, extinguir Programas ou áreas 
profissionais, com posterior encaminhamento àCNRMS;

VI - Aprovar e solicitar credenciamento e recredenciamento de Programas junto à 
CNRMS;

VII - Supervisionar a implantação e execução dos novos Programas de Residência 
Multiprofissional e Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU; 

VIII - Empreender esforços para garantir a execução dos Programas de Residência 
Multiprofissional e Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU; 

IX - Definir as diretrizes gerais dos Programas de Residência Multiprofissional e 
Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU; 

X - Aprovar editais e acompanhar o Processo Seletivo dos Programas de Residência 
Multiprofissional e Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU; 

XI - Aprovar as normas gerais dos Programas de Residência Multiprofissional e 
Uniprofissional e Área Profissional da Saúde da SESAU; 

XII - Decidir as questões referentes à matrícula e dispensa de disciplina; transferência e 
aproveitamento de créditos, trancamento parcial ou total de matrícula, representações, 
licenças médicas e recursos impetrados; 

Art. 17 É de responsabilidade do Coordenador da COREMU/SESAU: 

I - Convocar as reuniões da COREMU/SESAU presidindo-as; 

II - Cumprir e fazer cumprir o Regimento e as deliberações da COREMU/SESAU;

III - Coordenar a execução das atividades da COREMU/SESAU; 

IV - Representar a COREMU/SESAU junto a CNRMS/MEC, ao Ministério da Saúde e em 
órgãos competentes da SESAU; 

V - Acompanhar a elaboração dos calendários dos Programas, submetendo-os à 
aprovação da COREMU/ SESAU;

VI - Supervisionar as atividades da Secretaria da COREMU/SESAU; 

VII - Responder e atuar como principal autoridade executiva e administrativa da 
COREMU/SESAU; 

VIII - Manter informações atualizadas dos Programas de Residência Multiprofissional e 
Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU junto à CNRMS, assim como 
informar sobre intercorrências que interfiram no andamento dos mesmos; 

IX - Responsabilizar-se por toda a comunicação e tramitação de processos junto à 
CNRMS;

X - Encaminhar solicitação de ampliação ou alteração dos Programas à CNRMS que, após 
análise e deliberação, dará sequência ao processo; 

XI - Coordenar o processo de avaliação dos Programas de Residência Multiprofissional e 
Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU; 

XII - Coordenar e acompanhar o processo Institucional de pagamento de bolsas; 

XIII - Mediar as negociações interinstitucionais para viabilização de ações conjuntas de 
gestão, educação, pesquisa e extensão; 

Art. 18 Cabe a Secretaria Municipal de Saúde prover condições de infraestrutura física, 
tecnológica e de recursos humanos para instalação e funcionamento da COREMU/SESAU. 

CAPITULO II - DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 19 O presente Regimento somente poderá ser alterado mediante proposta aprovada 
por maioria absoluta dos membros da COREMU/SESAU. 

Art. 20 Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela COREMU/SESAU, ouvida 
a Coordenação do(s) Programa(s) e o Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE).

Art. 21 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, tornando revogada a 
Resolução SESAU n. 435, de 17 de dezembro de 2018. 

CAMPO GRANDE-MS, 2 DE JUNHO DE 2021. 
 
JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municpal De Saúde

RESOLUÇÃO SESAU N. 607, DE 2 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DO(S) PROGRAMA(S) DE 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E UNIPROFISSIONAL EM ÁREA 
PROFISSIONAL DA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAMPO GRANDE-MS 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este regimento objetiva orientar e disciplinar o funcionamento dos Programas de 
Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, com base nas normativas da Comissão Nacional de Residências 
Multiprofissionais em Saúde (CNRMS) e ficará administrativamente vinculada à Gerência 
de Educação Permanente - GEP/SGTE/SESAU. 

Art. 2º As Residências Multiprofissional e Uniprofissional em Área Profissional da 
Saúde constituem-se em ensino de Pós-Graduação Lato Sensu, destinada à categorias 
profissionais da área de saúde sob a forma de especialização, caracterizado por ensino 
em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, conforme diretrizes dos 
Ministérios da Saúde e da Educação. 

§ 1º  A Residência Multiprofissional ou Uniprofissional será desenvolvida pela SESAU e/
ou instituição promotora parceira, com a participação de gestores locais, serviços de 
saúde, em áreas justificadas pela realidade local, considerando o modelo de gestão, a 
realidade epidemiológica, a composição das equipes de trabalho, a capacidade técnico-
assistencial, as necessidades locais e regionais e o compromisso com os eixos norteadores 
das ResidênciasMultiprofissional e Uniprofissional em Área Profissional da Saúde. 

§ 2º As Residências Multiprofissional e Uniprofissional poderão ser constituídas 
pela articulação entre as seguintes categorias profissionais da área da saúde: 
Biomedicina, Biologia, Enfermagem, Educação Física, Farmácia Bioquímica, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e 
Terapia Ocupacional.

§ 3º Os Programas Multiprofissionais devem ser constituídos por, no mínimo, 03 (três) 
categorias profissionais da área da saúde.

Art. 3º A Residência Multiprofissional ou Uniprofissional deverá ser devidamente 
credenciada pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS). 

CAPITULO III DA ESTRUTURA DOS PROGRAMAS 

Art. 4º Cada Residência Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional da 
Saúde da SESAU constituirá uma estrutura interna de funcionamento, a qual deverá ser 
encaminhada à COREMU/SESAU para aprovação. 

Art. 5º Cada Programa de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional será constituída 
por: 

I - Coordenador e Vice Coordenador do Programa; 

II - Tutores; 

III - Preceptores; 

IV - Docentes; 

V - Residentes. 

VI - Coordenadores de campo. 

Paragrafo único – Coordenadores de campo serão recomendados conforme a necessidade 
do Programa. 

Art. 6º A função de Coordenador de Programa de Residência deverá ser exercida:

I - Por um servidor docente da SESAU, quando o Programa for proposto e executado 
pela SESAU;

II - Por um servidor docente da SESAU e/ou de Instituição parceira, quando o programa 
for proposto e executado em parceria; 

III - Quando o Programa for proposto e executado pela Instituição parceira, a indicação 
da Coordenação caberá à instituição proponente.

Art. 7º A titulação exigida para a função de Coordenador, Docente e o Tutor de Programa 
é de, no mínimo  Mestre. 

Art. 8º A titulação exigida para a função de preceptor deverá ser no mínimo, de 
especialista compatível com o Programa proposto e experiência comprovada em serviço

Art. 9º Os Tutores e Docentes ingressarão no Programa de Residência a convite do 
Coordenador de Programa da Residência. 

Art. 10. Cada Programa deverá ter Normas de funcionamento, que deverão ser aprovadas 
pela COREMU/SESAU.

Art. 11. A Organização da Residência Multiprofissional ou Uniprofissional em Área 
Profissional da Saúde da SESAU deverá atender aos seguintes requisitos: 

I - Os Programas de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional 
da Saúde da SESAU serão desenvolvidos em suas dependências e em Instituições via 
COAPES ou Termo de Cooperação Mútua, durante um período mínimo de dois anos, 
com carga horária mínima total de 5.760 horas, sem qualquer vínculo empregatício, em 
regime de tempo integral e de dedicação exclusiva.

Art. 12 Cabe à SESAU e Instituições parceiras proverem condições de infraestrutura 
física, tecnológica e de recursos humanos para a instalação e o funcionamento dos 
Programas. 

Art. 13 Compete, obrigatoriamente, a todos os Programas de Residência Multiprofissional 
ou Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU, encaminharem à Coordenação 
da COREMU/SESAU, pelos seus respectivos Coordenadores, anualmente, a programação 
específica onde constem as atividades teóricas, práticas e teórico-práticas de todas as 
categorias profissionais e nas diferentes áreas de concentração. 

Art. 14 Os Programas de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional terão seus 
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residentes designados pelos símbolos R1, R2 e R3, dependendo da duração destes 
programas, respectivamente, àqueles regularmente matriculados no primeiro, segundo 
e terceiro ano do Programa de Residência. 

Art. 15 Os Programas de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional respeitarão a 
carga horária máxima de 60 (sessenta) horas semanais, totalizando 5.760 horas, sendo 
80% desta, 4608 (quatro mil seiscentos e oito) horas, voltada às atividades práticas e 
teórico-práticas (modalidade treinamento em serviço) e 20%, 1.152 (um mil cento e 
cinquenta e duas) horas, destinadas às atividades teóricas, prevendo, ainda, um máximo 
de 12 horas semanais de plantão, quando da necessidade do serviço. 

Art. 16 Após o plantão noturno, caso ocorra, o residente deverá cumprir descanso 
obrigatório de 6 (seis) horas consecutivas. 
Parágrafo Único: O descanso obrigatório terá seu início imediatamente após o 
cumprimento do plantão noturno. 

Art. 17 A jornada de trabalho será definida de acordo com escala previamente 
estabelecida pelos preceptores e gestores locais, com horário de almoço determinado 
por cada Programa O residente terá direito a um dia de folga semanal, conforme versa a 
Legislação Nacional, designado por cada Programa

Art. 18 A adesão de novas categorias profissionais aos Programas de Residência 
Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU fica 
subordinada à aprovação em reunião da COREMU/SESAU, conforme interesse dos 
Programas. 

Art. 19 Não serão aceitos Projetos de criação de novos Programas de Residência sem 
aprovação da COREMU/SESAU e atenção a legislação. 

Art. 20 Cada Programa deverá constituir um Núcleo Docente Assistencial Estruturante 
(NDAE), com representação das áreas profissionais que o compõe. Cada representante 
deve ser eleito por seus pares, devendo o Coordenador do Programa encaminhar à 
COREMU/SESAU o registro da ata da reunião de posse dos membros do Núcleo. 

Art. 21 O NDAE de cada Programa é constituído pelo Coordenador do Programa, por 
representantes de docentes, de tutores e de preceptores de cada área de concentração, 
com as seguintes funções conforme estabelecido pela Resolução Nº 2, de 13 de abril de 
2012 da CNRMS/MEC. 

Art. 22 São funções do NDAE: 

I - Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas no Regimento da COREMU/SESAU;

II - Elaborar as normas gerais internas dos Programas de Residência Multiprofissional ou 
Uniprofissional em Área Profissional da Saúde e submetê-lo a aprovação da COREMU/
SESAU; 

III - Acompanhar a execução do projeto político pedagógico, propondo ajustes e 
mudanças, quando necessários, à Coordenação do Programa;

IV - Assessorar a Coordenação do Programa no processo de planejamento, implementação, 
acompanhamento e avaliação das ações teóricas, teórico-práticas e práticas inerentes 
ao desenvolvimento do Programa, propondo ajustes e mudanças quando necessários; 

V - Planejar a programação de capacitações dos residentes, bem como sua revisão 
periódica; 

VI - A partir da indicação de representante(s) da(s) categoria(s) profissional(ais), 
convidar para integrar o Programa de Residência preceptores, tutores ou docente com 
comprovada competência técnica e experiência profissional, assim como princípios éticos 
indiscutíveis; 

VII - Após consulta ao(s) representante(s) da(s) categoria(s) profissional(ais), excluir do 
Programa de Residência, preceptores, tutores ou docentes convidados, que não estejam 
cumprindo os propósitos que o levaram a ingressar no Programa;

VIII - Estabelecer os critérios para seleção dos candidatos a residentes pelos Programas 
de Residência em área Profissional da Saúde e apresentar o resultado a COREMU/SESAU;

IX - Indicar a Comissão do Processo Seletivo e acompanhar a seleção dos candidatos a 
residentes do Programa de Residência;

X - Elaborar os critérios e realizar a avaliação do Programa de Residência e posteriormente, 
apresentar o resultado a COREMU/SESAU;

XI - Elaborar os critérios da avaliação dos residentes e posteriormente, apresentar o 
resultado a COREMU/SESAU; 

XII - Aprovar o calendário das férias dos residentes, em comum acordo com os serviços 
nos quais as atividades teóricas e práticas são realizadas, respectivamente;

XIII - Elaborar o currículo do curso, com indicação de pré-requisito(s) e de número de 
créditos correspondentes a cada uma das atividades acadêmicas que o compõem, para 
aprovação da COREMU/SESAU;

XIV - Decidir as questões referentes à matrícula, alteração dentro do Programa, 
transferências, trancamentos, representações e recursos impetrados;

XV - Aprovar os pedidos de licença para afastamento, licença saúde dos residentes; 
obedecendo aos critérios da CNRMS;

XVI - Intervir e mediar situações pedagógicas que não estejam no escopo de atribuições 
de preceptores e tutores ou que os envolvam, buscando a garantia da formação do 
residente; 

XVII - Tomar ciência e providência em relação às Resoluções, Portarias e Despachos 
orientadores publicados pela CNRMS;

XVIII - Promover a institucionalização de novos processos de gestão, atenção e 
formação em saúde, visando ao fortalecimento ou construção de ações integradas na(s) 
respectiva(s) área(s) de concentração, entre equipe, entre serviços e nas redes de 
atenção à saúde do SUS;

XIX - Estruturar e desenvolver grupos de estudo e de pesquisa, que fomentem a produção 
de projetos de pesquisa e projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento 
e de tecnologias que integrem ensino e serviço, para a qualificação do SUS. 

CAPITULO IV DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO PROGRAMA, TUTORES E 
PRECEPTORES. 

Art. 23 Cada Programa de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional contará com 
um Coordenador, uma equipe de Tutores e uma equipe de Preceptores. 

Art. 24 O Coordenador do Programa deverá estar vinculado ao respectivo Programa de 
Residência, homologado pela COREMU/SESAU e designado pelo Secretário Municipal de 
Saúde, para um mandato de um ano, podendo ser reconduzido pelo mesmo período.

Art. 25 Os Tutores serão servidores efetivos e/ou temporários da SESAU e de Instituições 
parceiras, vinculados ao respectivo Programa de Residência.

Art. 26 Os Preceptores serão profissionais, com titulação mínima de especialista, 
compatível com o Programa proposto, vinculados à SESAU, respeitando os pré-requisitos 
de cada Programa.

Art. 27 O preceptor de núcleo deverá, necessariamente, ser da mesma categoria 
profissional do residente sob sua supervisão, estando presente no cenário de prática. 

Art. 28 A supervisão de preceptor de mesma categoria profissional, mencionada no 
Art. anterior, não se aplica a Programas, áreas de concentração ou estágios voltados 
às atividades que podem ser desempenhadas por quaisquer profissionais da saúde 
habilitados na área de atuação específica, como por exemplo: gestão, saúde coletiva, 
saúde pública, saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, ambiental ou sanitária, 
entre outras. 

Art. 29 São atribuições do Coordenador do Programa de Residência Multiprofissional ou 
Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU: 

I - Representar o Programa na COREMU/SESAU e fazer cumprir as deliberações da 
COREMU/SESAU; 

II - Elaborar o calendário do Programa, submetendo-o à aprovação da COREMU/SESAU;

III - Convocar e presidir as reuniões do Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE);

IV - Coordenar a equipe responsável pela elaboração e revisão do Projeto Político 
Pedagógico do Programa (PPP); 

V - Coordenar as atividades de preceptores e tutores vinculados ao seu Programa; 

VI - Manter atualizados os dados de frequência, avaliações e notas dos residentes e 
preceptores no sistema da SESAU; 

VII - Encaminhar à COREMU/SESAU, em caso de desistência de residente, o nome e o ano 
em que este está matriculado, para que possam ser tomadas as medidas administrativas 
cabíveis ao caso; 

VIII - Propor ao NDAE a criação de novas disciplinas, com respectivas ementas, programas 
e carga horária, assim como zelar pelo cumprimento da programação estabelecida; 

IX - Manter informações atualizadas de seu Programa junto à Secretaria da COREMU/
SESAU, assim como informar sobre intercorrências que interfiram no andamento do 
Programa; 

X - Zelar pelo comportamento ético dos tutores, preceptores e residentes sob sua 
responsabilidade; 

XI - Responsabilizar-se pela elaboração e encaminhamento do cronograma anual de 
atividades práticas e teóricas do R1, R2 e R3;

XII - Elaborar a pauta e convocar reuniões, de acordo com o Regimento do Programa; 

XIII - Participar de todo o processo de seleção de residentes e preceptores do Programa 
de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da 
SESAU; 

XIV - Manter reuniões sistemáticas com os respectivos representantes das categorias 
profissionais envolvidas em seu Programa;

XV - Encaminhar solicitação de ampliação e/ou alteração dos Programas à COREMU/
SESAU que, após análise e deliberação, dará sequência ao processo;

XVI - Encaminhar à COREMU/SESAU a indicação dos membros que integrarão a Comissão 
de Seleção de candidatos à Residência; 

XVI - Encaminhar à COREMU/SESAU, na primeira quinzena do mês de novembro do ano 
corrente, a indicação de permanência e/ou substituição de Tutor(es) e Preceptor(es) 
para o ano letivo subsequente; 

XVII - Delegar competência para a execução de tarefas específicas; 

XVIII - Decidir “ad referendum” para assuntos urgentes da competência doNDAE.

XIX – Proceder com a formalização do processo avaliativo dos preceptores vinculados ao 
Programa, com periodicidade máxima semestral.

Art. 30 Durante os períodos de afastamento do Coordenador, seu vice assumirá.  

Art. 31 São atribuições do Tutor: 

I - Implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e práticas, promovendo 
a articulação ensino-serviço, de modo a proporcionar a aquisição das competências 
previstas no PPP do Programa, realizando encontros periódicos com preceptores e 
residentes com frequência mínima mensal, contemplando todas as áreas envolvidas no 
Programa; 

II - Participar de reuniões periódicas para implementação e avaliação do PPP;

III - Participar do planejamento e implementação das atividades de educação permanente 
em saúde para os residentes e preceptores; 

IV - Planejar e implementar, junto aos preceptores, equipe de saúde, docentes e 
residentes, ações voltadas à qualificação dos serviços e desenvolvimento de novas 
tecnologias para atenção e gestão em saúde; 

V - Articular a integração dos preceptores e residentes com os respectivos pares de 
outros Programas, incluindo da Residência Médica, bem como com estudantes dos 
diferentes níveis de formação profissional na saúde; 

VI - Participar do processo de avaliação dos residentes; 
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VII - Orientar e avaliar os trabalhos de conclusão de residência - TCR, conforme as 
regras estabelecidas em cada no Programa de Residência.

Art. 32 São atribuições do Preceptor: 

I - Supervisionar diretamente as atividades práticas realizadas pelos residentes, 
nos serviços de saúde onde se desenvolve o Programa e/ou em campos de prática 
estratégicos, estruturados e geridos pela SESAU; 

II - Exercer a função de orientador de referência para o(s) residente(s) no desempenho 
das atividades práticas, de campo e núcleo do saber, vivenciadas no cotidiano da atenção 
e gestão em saúde e alinhadas a cada Programa;

III - Orientar e acompanhar o desenvolvimento do plano de atividades teórico-práticas e 
práticas do residente, devendo observar as diretrizes do PPP vigente; 

IV - Participar juntamente com a Coordenação da elaboração das escalas de semana 
padrão, plantões (quando houver) e de férias dos residentes, acompanhando sua 
execução;

V - Facilitar a integração do(s) residente(s) com a equipe de saúde, usuários (indivíduos, 
família e grupos), residentes de outros Programas, bem como com estudantes dos 
diferentes níveis de formação profissional na saúde que atuam no campo de prática; 

VI - Participar, junto com o(s) residente(s) e demais profissionais envolvidos no 
programa, das atividades de pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à produção 
de conhecimento e de tecnologias que integrem ensino e serviço para qualificação do 
SUS; 

VII - Identificar dificuldades e problemas de qualificação do(s) residente(s), relacionados 
ao desenvolvimento de atividades práticas, de modo a proporcionar a aquisição das 
competências previstas no PPP do Programa, encaminhando-as ao(s) Coordenador(es), 
quando se fizer necessário; 

VIII - Participar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvidos pelo(s) residente(s) 
sob sua supervisão;

IX - Proceder, em conjunto com tutores, com a formalização do processo avaliativo do 
residente, com periodicidade máxima bimestral, de acordo com cada Programa;

X - Participar da avaliação da implementação do PPP do Programa, contribuindo para o 
seu aprimoramento.

CAPITULO V DOS RESIDENTES 

Art. 33 O profissional de saúde que ingressar em Programa de Residência Multiprofissional 
ou Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU receberá a denominação de 
residente, e terá como atribuições:

I - Conhecer o PPP do Programa para o qual ingressou, atuando de acordo com as suas 
diretrizes orientadoras; 

II - Empenhar-se como articulador participativo na criação e implementação de alternativas 
estratégicas inovadoras no campo da atenção e gestão em saúde, imprescindíveis para 
as mudanças necessárias à consolidação do SUS; 

III - Ser corresponsável pelo processo de formação e integração ensino-serviço;

IV - Dedicar-se exclusivamente ao Programa, cumprindo a carga horária de 60 (sessenta) 
horas semanais; 

V - Conduzir-se com comportamento ético perante a comunidade e usuários envolvidos 
no exercício de suas funções, bem como perante o corpo docente, corpo discente e 
técnico-administrativo das instituições que desenvolvem o Programa; 

VI - Comparecer com pontualidade e assiduidade às atividades da Residência; 

VII - Articular-se com os representantes dos profissionais de saúde residentes na 
COREMU/SESAU; 

VIII - Integrar-se às diversas categorias profissionais no respectivo campo, bem como 
com alunos da educação profissional técnica de nível médio, graduação e pós-graduação 
na área da saúde; 

IX - Integrar-se à equipe dos serviços de saúde e à comunidade nos cenários de prática; 

X - Buscar a articulação com outros Programas de Residência Multiprofissional ou 
Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU, e também com os Programas 
de Residência Médica; 

XI - Zelar pelo patrimônio institucional e público; 

XII - Participar de comissões ou reuniões, sempre que for solicitado;

XIII - Manter-se atualizado sobre a regulamentação relacionada à Residência 
Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU; 

XIV - Participar da avaliação do PPP do Programa, contribuindo para o seu aprimoramento. 

CAPITULO VI DO ACESSO AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 

Art. 34 A seleção e admissão de residentes junto aos Programas de Residência 
Multiprofissional e Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU far-se-á 
através de processo seletivo organizado pela COREMU/SESAU, Coordenação dos 
Programas, Secretaria Acadêmica da Gerência de Educação Permanente e Coordenadoria 
de Responsabilidade Técnica.  
Parágrafo Único: O processo seletivo será regulamentado por Edital previamente 
publicado. 

Art. 35 O Edital, aprovado pelo NDAE e pela COREMU/SESAU, deverá conter: 

I - O período de inscrição; 

II - A modalidade presencial ou a distância do exame de seleção; 

III - Documentação exigida; 

IV - O valor da taxa de inscrição; 

V - Os requisitos necessários à inscrição; 

VI - A data de realização do exame de seleção; 

VII - As etapas e os critérios de seleção; 

VIII - O número de vagas ofertadas;

IX - O semestre de ingresso. 

Art. 36 Para ser admitido como estudante regular do Programa de Residência 
Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU, o candidato 
deverá satisfazer às seguintes exigências: 

I - Ter concluído curso de graduação; 

II - Ser aprovado em exame de seleção específico;

Art. 37 Para ingressar ao Programa de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional em 
Área Profissional da Saúde da SESAU, o residente deverá: 

I - Estar inscrito no Conselho de Classe do estado de Mato Grosso do Sul, correspondente 
à sua categoria profissional; 

II - Apresentar diploma profissional devidamente registrado no respectivo Conselho; 

III - Se estrangeiro, apresentar cédula de Identidade de Estrangeiro que comprove ser 
portador de visto provisório ou permanente, resultando em situação regular no país;

Art. 38 A declaração de conclusão do curso será aceita, a título provisório, para fins de 
matrícula do candidato. No entanto, o diploma e o registro em seu respectivo Conselho 
deverão ser apresentados pelo residente durante os seis primeiros meses do ano letivo 
do Programa de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional da 
Saúde da SESAU. 

Art. 39 Na hipótese de candidato que tenha concluído o curso de graduação em Instituição 
de Ensino Superior estrangeira, somente será deferida sua matrícula no Programa de 
Residência Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU 
mediante apresentação do diploma, devidamente revalidado por Instituição competente.

Art. 40 Poderão ingressar no Programa de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional 
em Área Profissional da Saúde da SESAU, os profissionais de saúde graduadospor 
Instituições oficiais ou reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação, ou em 
Instituições de Ensino Superior estrangeiras, desde que o diploma esteja devidamente 
validado.

Art. 41 A COREMU/SESAU preencherá as vagas que porventura surgirem posteriormente, 
convocando os candidatos, por ordem de classificação, conforme o prazo estabelecido 
pela SESAU. 

§ 1º Os candidatos aprovados terão prazo para efetuar a matrícula, conforme o edital; 

§ 2º Vencido o prazo acima, serão convocados os candidatos por ordem de classificação; 

§ 3º Situações especiais serão estudadas pela COREMU/SESAU.

CAPITULO VII DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, FREQUÊNCIA E APROVAÇÃO 

Art. 42 Os residentes serão avaliados pelo desenvolvimento das atividades teóricas, 
teórico-práticas e práticas, conforme estabelecido no PPP de cada Programa de 
Residência. 

Art. 43 O processo de avaliação da aprendizagem de cada Programa de Residência 
contemplará preceptores, tutores e docentes, conforme estabelecido no PPP. 

Art. 44 A nota de aproveitamento para aprovação nas atividades dos Programas deve 
obedecer aos seguintes conceitos:

I - “A” Excelente (9,0 a 10); 

II - “B” Bom (8,9 a 7,5);  

III - “C” Regular (7,4 a 6,0); 

IV - “D” Insuficiente (Igual ou inferior a 5,9); 

Art. 45 O residente que obtiver conceito “D” mais de uma vez, em uma mesma disciplina 
ou Unidade de Aprendizagem, será desligado do Programa. 

Art. 46 Os critérios e os resultados de cada avaliação deverão ser comunicados ao 
residente. 

Art. 47 Caberá aos Programas disponibilizarem meios para a publicação das notas dos 
residentes. 

Art. 48 Ao residente com aproveitamento insatisfatório na avaliação das atividades 
práticas e teórico-práticas, serão oportunizados feedbacks constantes e estratégias para 
o seu desenvolvimento para posterior avaliação em data estabelecida pela Coordenação 
do Programa. Caso haja insuficiência na segunda avaliação, o residente poderá ser 
desligado mediante apreciação do NDAE. 

Art. 49 A frequência dos residentes será controlada de acordo com as normas 
estabelecidas pelos Programas, devendo os mesmos frequentarem 100% das atividades 
práticas e, pelo menos, 85% das atividades teóricas. 

Art. 50 Não será permitida a reposição das faltas no período de folga semanal e férias. 

Art. 51 A promoção do residente para o ano seguinte e a obtenção do certificado de 
conclusão do Programa da Residência tem como critérios: 

I - Nota de aproveitamento para aprovação nas atividades teóricas (incluindo TCR), 
práticas e teórico-práticas igual ou superior a 6,0 (seis);

II - Ter no mínimo 85% de presença nas atividades teóricas, conforme Resolução nº 5 
de 07/11/2014 da CNRMS; 

III - Ter 100% de presença nas atividades práticas, com cumprimento integral da carga 
horária exclusivamente prática do Programa, conforme Resolução nº 5 de 07/11/2014 
da CNRMS; 

IV - Para a conclusão efetiva da Residência, faz-se necessária a entrega da versão final 
do TCR, com a inclusão de correções e sugestões da banca examinadora. 
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Art. 52 O não comprimento desses critérios será motivo de reprovação do residente no 
Programa, tendo como desdobramento o seu desligamento.

Art. 53 Ao término da Residência, a COREMU/SESAU, mediante lista de aprovação de 
cada um dos Programas, conferirá o certificado de conclusão expedido pela SESAU. 

CAPITULO VIII DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 54 O residente estará sujeito as penas de advertência, suspensão e desligamento. 

Parágrafo Primeiro: Na aplicação de quaisquer das penas disciplinares previstas neste 
artigo deverão ser observadas as normas estabelecidas pelo Regimento Geral da SESAU. 

Paragrafo segundo. Os preceptores, vinculados a cada Programa, estarão sujeitos a 
sanções disciplinares, de acordo com sua avaliação e o PPP de cada Programa.

Art. 55 Sempre que houver infrações às normas, bem como ao Regimento daCOREMU/
SESAU e ao Código de Ética Profissional, os residentes estarão sujeitos às seguintes 
penas disciplinares: 

I – Advertência;

II - Suspensão; 

III - Desligamento. 

Art. 56 A penalidade de Advertência será aplicada ao residente que: 

I - Faltar sem justificativa cabível nas atividades práticas e teórico práticas;

II - Desrespeitar o Código de Ética Profissional; 

III - Não cumprir tarefas designadas; 

IV - Realizar agressões verbais a residentes, preceptores, funcionários, usuários, 
docentes, Coordenação e/ou outros; 

V - Assumir atitudes e praticar atos que desconsiderem os usuários e familiares ou 
desrespeitem preceitos de ética profissional e do regulamento da Instituição; 

VI - Faltar aos princípios de cordialidade para com os funcionários, colegas ou superiores; 

VII - Usar de maneira inadequada instalações, materiais e outros pertences da Instituição; 

VIII - Ausentar-se das atividades sem ordem prévia dos superiores. 

Art. 57 A penalidade de Suspensão será aplicada ao residente por: 

I – Reincidência e/ou o não cumprimento de tarefas designadas; 

II - Reincidência por ausência nas atividades práticas, sem justificativa cabível; 

III - Desrespeito ao Código de Ética Profissional; 

IV - Ausência não justificada das atividades do Programa por período superior a 24 
horas; 

V - Faltas frequentes que comprometam severamente o andamento do Programa de 
Residência ou prejudiquem o funcionamento do serviço; 

Art. 58 A penalidade de Desligamento será aplicada ao residente que: 

I - Reincidir em falta com pena máxima de suspensão. 

II - Não comparecer às atividades do Programa de Residência, sem justificativa, por 03 
(três) dias consecutivos ou 15 (quinze) dias intercalados, no período de até seis meses;

III - Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição; neste caso, além do desligamento, 
o residente sofrerá as sanções disciplinares previstas no Regimento Geral da SESAU e 
nos Códigos Civil e Penal brasileiros, devendo ressarcir à União os valores pagos como 
a bolsa;

VI - Agressões físicas entre funcionários, residentes, preceptores, docentes, Coordenação, 
usuários ou quaisquer outros indivíduos.  

Art. 59 Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias 
agravantes.

Art. 60 São circunstâncias agravantes para a pena: 

I - Reincidência; 

II - Ação premeditada; 

III - Alegação de desconhecimento das normas do serviço; 

IV - Alegação de desconhecimento do Regimento da COREMU/SESAU e das diretrizes 
e normas dos Programas de Residência da Instituição, bem como do Código de Ética 
Profissional.

Art. 61 A pena de advertência será aplicada pelo Coordenador do Programa de Residência, 
devendo ser homologada pela COREMU/SESAU e registrada após ciência do residente. 

Art. 62 A pena de suspensão será apreciada e decidida por reunião da COREMU/SESAU e 
aplicada pela Coordenação do Programa e/ou COREMU/SESAU.. Ao residente envolvido 
é assegurado pleno direito de defesa, por escrito. 

Art. 63 Será assegurado ao residente punido com suspensão o direito a recurso ao 
Coordenador da COREMU/SESAU, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, computados a partir 
da data em que for cientificado, devendo-se o mesmo ser julgado em até sete dias úteis 
após o recebimento, impreterivelmente.

Art. 64 O cumprimento da suspensão terá início a partir do término do prazo para recurso 
ou da data da ciência da decisão do mesmo, conforme o caso. 

Art. 65 A aplicação da pena de desligamento será precedida de reunião determinada 
pela COREMU/SESAU, assegurando-se ampla defesa ao residente, com participação do 
Coordenador do Programa. 

Art. 66 As transgressões disciplinares serão comunicadas à COREMU/SESAU, à qual 
caberão as providências pertinentes. 

Art. 67 Todas as ocorrências deverão ser comunicadas por escrito ao Coordenador do 
Programa, o qual as encaminhará à COREMU/SESAU para ciência, avaliação e deliberação. 

Art. 68 Nos casos de penalidade de desligamento, caberá a análise pela subcomissão de 
apuração designada pela COREMU/SESAU.

Art. 69 A subcomissão de apuração será composta pelo Coordenador do Programa, 
três Tutores e/ou Preceptores, garantindo-se dois deles externos ao Programa, e 
o representante dos residentes (desde que não seja ele o envolvido), indicados em 
reunião designada para esta finalidade, assegurando ampla defesa e acompanhamento 
do processo pelo interessado. 

Art. 70 O prazo para apuração dos fatos, sua divulgação e medidas pertinentes é de 15 
(quinze) dias corridos, excepcionalmente prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, por 
decisão do Coordenador da COREMU/SESAU. 

Parágrafo Único: O residente poderá recorrer da decisão à COREMU/SESAU. 

CAPÍTULO IX DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA 

Art. 71 Ao final do Programa o residente deverá apresentar, individualmente ou em 
grupo de até três residentes (a depender do PPP de cada Programa), o Trabalho de 
Conclusão de Residência- TCR, consoante com a realidade do serviço em que se oferta o 
Programa, sob orientação do tutor, coerente com o perfil de competências estabelecido 
pela COREMU/SESAU, conforme segue: 

I - O TCR deverá ser elaborado e apresentado conforme o PPP de cada Programa. A 
avaliação do TCR deverá ser realizada presencialmente ou em formato virtual, a depender 
da situação corrente; 

II - A banca examinadora deverá ser composta por três (03) membros titulares, incluindo 
o tutor/orientador como presidente da mesma;

III - A decisão da banca examinadora será tomada pela maioria de seus membros, 
podendo o resultado da defesa ser: Aprovado; Aprovado com ressalvas/necessidade de 
correções do trabalho com prazo de 30 (trinta) dias para plena aprovação do residente; 
ou Reprovado. 

CAPÍTULO X DOS CRITÉRIOS DE TRANSFERÊNCIA DO RESIDENTE ENTRE PROGRAMAS

Art. 72 A transferência do residente de um Programa de Residência Multiprofissional ou 
Uniprofissional em Área Profissional da Saúde para outro da mesma área de concentração 
e em área profissional, prevista no PPP do curso, deverá ser formalizada e justificada 
à Coordenação do Programa, que a encaminhará à COREMU/SESAU e somente será 
possível com aprovação das Comissões de Residências Multiprofissionais, de origem e de 
destino, e da CNRMS.

Art. 73 O residente deverá permanecer nas atividades habituais do Programa até que 
seja comunicado oficialmente sobre a decisão em relação à transferência. 

Art. 74 É vedada a transferência do residente entre Programas de Residência 
Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional da Saúde de diferentes áreas 
de concentração, inclusive na mesma instituição, conforme estabelece o disposto na 
Portaria Interministerial nº 1.077, de 12 de novembro de 2009.

Art. 75 Nos casos de perda de autorização de funcionamento ou fechamento voluntário 
de um programa de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional 
da Saúde, os residentes deverão ser transferidos, desde que autorizados pela CNRMS, 
para Programas da mesma área de concentração desenvolvidos em outras Instituições. 

Art. 76 Os residentes de Programas descredenciados serão realocados em vagas já 
autorizadas que se encontrem ociosas ou vagas autorizadas em caráter extraordinário 
para este fim, conforme determinação da CNRMS. 

Art. 77 Conforme determinação do plenário da CNRMS, as Instituições autorizadas pela 
CNRMS serão consultadas e, quando couber, deverão receber os residentes transferidos. 

Art. 78 A transferência deverá ocorrer observando-se a garantia de bolsa aos residentes, 
até o tempo inicialmente previsto para conclusão do Programa de Residência.

Art. 79 O certificado será expedido pela instituição de destino. 

CAPÍTULO XI DOS CRITÉRIOS DE TRANCAMENTO, DESISTÊNCIA, DESLIGAMENTO OU 
ABANDONO 

Art. 80 O trancamento de matrícula parcial ou total, exceto para o cumprimento de 
obrigações militares, poderá ser concedido, excepcionalmente, mediante aprovação da 
COREMU/SESAU e homologação pela CNRMS em saúde. 

Art. 81 A COREMU/SESAU deliberará sobre o que considera como excepcionalidade para 
aceite de trancamento parcial ou total. 

Art. 82 Durante o período de trancamento fica suspenso o pagamento de bolsa ao 
residente.

Art. 83 Em caso de desistência, desligamento ou abandono do programa pelo residente 
do primeiro ano, a vaga poderá ser preenchida até trinta (30) dias após o início do 
Programa, observando-se rigorosamente a classificação, devendo essa norma constar do 
edital de processo seletivo, observando o calendário acadêmico da SESAU.
Parágrafo Único: As ocorrências mencionadas no caput desse artigo deverão ser 
formalizadas por meio de ofício e encaminhado à Coordenação da COREMU/SESAU, 
que deverá enviar às devidas instancias para cancelamento da bolsa, observando as 
orientações dos referidos segmentos institucionais. 

Art. 84 A solicitação de desligamento de residentes é ato formal e de iniciativa do próprio 
residente, que deverá formalizá-la imediatamente à data de desistência do curso e 
justificá-la por escrito à Coordenação do Programa, que a encaminhará à COREMU/ 
SESAU.

Art. 85 Caso identificado abandono do Programa pelo residente sem a devida 
formalização de pedido de desligamento, comprovada por declaração assinada por 
preceptor e/ou chefia imediata, ou mediante ausência de registro do ponto por 03 (três) 
dias consecutivos ou 15 intercalados, a COREMU/SESAU será comunicada e o residente 
será desligado do Programa. 

Parágrafo Único: A não formalização do desligamento pelo residente poderá acarretar 
em ressarcimento à União dos valores pagos como bolsa.
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Art. 86 A COREMU/SESAU deverá comunicar à CNRMS, e ao órgão financiador para 
cancelamento da bolsa e outras providências. 

Art. 87 A regulamentação de licenças, trancamentos de vagas e outras ocorrências de 
afastamentos dos Programas de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional em Área 
Profissional da Saúde deverão, obrigatoriamente, constar no Regimento Interno da 
Comissão de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional da Instituição formadora. 

CAPÍTULO XII FÉRIAS E AFASTAMENTOS 

Art. 88 O residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos 
ou dois períodos não consecutivos de 15 (quinze) dias de descanso, a cada ano do 
programa, preferencialmente, nos meses de julho, dezembro ou janeiro, de acordo com 
cada Programa.

I – A programação da escala de férias do residente deverá ser planejada e pactuada 
entre preceptores, residentes e gestão local, e aprovada pela Coordenação do Programa.

Art. 89 À residente gestante ou adotante será assegurada a licença-maternidade ou 
licença adoção de até cento e vinte dias.

Art. 90 A instituição responsável por Programas de Residência Multiprofissional ou 
Uniprofissional em Área Profissional da Saúde poderá prorrogar, nos termos da Lei nº 
11.770, de 9 de setembro de 2008, quando requerido pela residente, o período de 
licença maternidade em até sessenta dias.

Art. 91 Fica assegurado ao residente o direito a afastamento, sem reposição, nas 
seguintes hipóteses e prazos, que se iniciam no mesmo dia do evento: 

I - Cinco dias consecutivos por motivo de casamento; 

II - Oito dias consecutivos por ocasião do falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta, padrasto, avó, avô, sogra, sogro, irmão, filho, enteado e menor sob sua 
guarda ou tutela;

Art. 92 Fica assegurado ao residente o direito a afastamento, com necessidade de 
reposição, nas seguintes hipóteses e prazos, que se iniciam no mesmo dia do evento: 

I - Licença médica;

II - Nascimento de filhos ou adoção - licença maternidade; 

III - Cinco dias por ocasião do nascimento ou adoção de filho, para residentes do sexo 
masculino, para auxiliar a mãe, ou outra parceria, de seu filho recém-nascido ou adotado, 
mediante apresentação de certidão de nascimento ou do termo de adoção da criança. 

IV - Eventos científicos;

V - Serviço Militar. 

Parágrafo único. O residente vinculado ao Programa de Residência Multiprofissional e/ou 
Uniprofissional da SESAU terá direito à licença médica por motivo de doença, totalizando 
6 meses e 1 dia, com carga horária a ser reposta integralmente. Em caso de submissão 
de licença maior que a acima exposta, fica o residente considerado como jubilado do 
Programa, tendo em vista o prejuízo pedagógico, sem possibilidade de reposição.

Art. 93 O residente terá direito de até dois afastamentos por ano para participar de 
Congressos Científicos, mediante a inscrição e aprovação de trabalho científico, desde 
que não cause prejuízo às suas atividades no Programa nem ao funcionamento adequado 
no serviço ao qual esteja vinculado, sendo previamente acordado com o preceptor e 
autorizado pela Coordenação do Programa. 

§ 1º Os eventos técnicos científicos deverão ser ligados à área de concentração do 
residente.

§ 2º O Resumo deverá conter o residente como primeiro autor e incluir preceptores e 
tutor. 

§ 3º O residente deverá apresentar o comprovante de participação e relatório do evento. 

§ 4º A carga horária perdida deverá ser reposta pelo residente nos dias correspondentes 
ao evento, durante ou ao término da residência, sem remuneração adicional, de acordo 
com cada Programa.

Art. 94 Caberá aos Programas de Residências Multiprofissional ou Uniprofissional em 
Área Profissional da Saúde estabelecer normas para a frequência anual de participação 
dos residentes em eventos científicos. 

Art. 95 Durante o período de licença maternidade, a residente terá direito ao salário 
maternidade, de acordo com a modalidade de bolsa a qual a residente está vinculada. 

Art. 96 O Residente que se afastar do Programa por motivo devidamente justificado 
deverá completar a carga horária prevista, repondo as atividades perdidas em razão 
do afastamento, garantindo a aquisição das competências estabelecidas pelo Programa 
conforme estabelece a Resolução nº 3 de 17/02/2011/CNRMS. 

Art. 97 O residente que se afastar do Programa em decorrência da prestação de serviço 
militar deverá apresentar documento comprobatório da prestação deste junto a COREMU/
SESAU e solicitar a prorrogação do prazo. 
Parágrafo Único: Ao residente será assegurado a manutenção da vaga ao final da 
prestação do serviço militar e o pagamento da bolsa de estudo, no retorno ao Programa. 

CAPÍTULO XIII DA CERTIFICAÇÃO 

Art. 98 Ao término da Residência Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional 
da Saúde, a COREMU/SESAU, mediante lista de aprovação de cada um dos Programas, 
conferirá o certificado de conclusão da Especialização na modalidade de Residência. 

Art. 99 São condições para expedição do Certificado: 

I - Histórico Escolar do concluinte e documentação aprovada pela Coordenação do 
Programa;

II - Comprovação de entrega à COREMU/SESAU, de 1 (um) exemplar do TCR, na versão 
eletrônica. 

CAPÍTULO XV DO RECEBIMENTO DE RESIDENTES VISITANTES 

Art. 100 Entende-se como residentes visitantes aqueles que realizam, por período 
previamente determinado, estágio optativo junto a um dos Programas de Residência 

Multiprofissional ou Uniprofissional em Área Profissional da Saúde da SESAU. O Estágio 
Optativo é uma atividade educacional facultativa aos residentes do segundo ano, tendo 
por objetivo possibilitar a vivência em ambientes considerados importantes para a 
aprendizagem, podendo ser no âmbito nacional ou não.

Art. 101 A duração do estágio optativo será de no mínimo 15 e no máximo 30 dias 
corridos, exceto situações sob apreciação da COREMU/SESAU. 

Art. 102 O residente ficará vinculado à SESAU pelo Programa de Residência e poderá 
utilizar a infraestrutura já existente. As despesas referentes a transporte, hospedagem e 
alimentação serão de inteira responsabilidade do residente, podendo a COREMU/SESAU 
ou Instituição, que tenha disponibilidade orçamentária, contribuir para tal fim. 

Art. 103 O residente visitante deverá se comprometer e adequar-se às normas, condutas 
e rotinas do serviço. 

Art. 104 O candidato ao estágio deverá entrar em contato via e-mail com a Coordenação 
do Programa, indicando sua área de interesse e período pretendido.

Art. 105 A solicitação será encaminhada ao preceptor responsável pela área pretendida 
para que seja avaliada a possibilidade de realização do estágio. 

Art. 106 A solicitação deverá ser formalizada com antecedência mínima de 30 dias antes 
do início do estágio, instruindo o processo com a seguinte documentação: 

I - Pedido oficial de estágio, com recomendações do residente e informações da 
Instituição, emitida pela Coordenação da Residência; 

II - Preenchimento da Ficha de Cadastro junto a Gerência de Educação Permanente 
(GEP); 

III - Cópia da apólice de seguro contra acidentes pessoais e de saúde dos residentes da 
Instituição solicitante, abrangente no local do estágio. Caso a Instituição de origem não 
forneça o seguro, será responsabilidade do residente providenciar um seguro particular 
de vida; 

IV - Plano de atividades elaborado em conjunto com o serviço; 

V - Especificação do período de estágio e a carga-horária semanal; 

VI - Fichas de frequência e de avaliação final utilizadas na Instituição solicitante. 

VII - Ao final do estágio o residente deverá entregar ao preceptor um relatório escrito 
para avaliação da experiência do estágio. 

Art. 107 A instituição concedente emitirá documentação comprobatória do estágio 
realizado.

Art. 108 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, tornando revogada a 
Resolução SESAU n. 435, de 17 de dezembro de 2018. 

CAMPO GRANDE-MS, 2 DE JUNHO DE 2021. 

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL n. 13/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DE MÉDICOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Cadastro de Médicos Temporários, conforme disposto no Decreto n. 12.228, de 
18 de novembro de 2013, considerando a situação de Emergência no Município 
de Campo Grande em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19) instituída 
pelo Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020, CONVOCA os candidatos abaixo 
relacionados, a fim de atender necessidade temporária e de excepcional interesse 
público, objetivando preservar e assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais à 
população, para se apresentarem na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação 
em Saúde - SGTE, desta Secretaria Municipal de Saúde, situada a Rua Bahia, n. 280 – 
Centro, nesta Capital, para providências relativas ao início das atividades laborais, de 
acordo com o seguinte cronograma, observando data e horário estipulados. Em 
caso de comparecimento em período noturno ou aos sábados, a entrada na Secretaria 
será pelo estacionamento localizado na Rua Rio Grande do Sul, n. 509.

Ressaltamos que, caso o candidato não possa comparecer no período definido, 
deverá entrar em contato com a SGTE através dos telefones: 2020-1663 para 
reagendamento e demais orientações.

MÉDICO PLANTONISTA - CLINICO GERAL - 24 HORAS/SEMANAIS 

Inscrições Deferidas Data Horário
ANDREIA NASCIMENTO DE ANDRADE

08/06/2021 08h às 10h30SIDNEY FRANÇA DA SILVA
ROBERTA RIOS SOARES
FERNANDA ROMEIRO MIRANDA

MÉDICO PLANTONISTA RESIDENTE - 12 HORAS/SEMANAIS 

Inscrições Deferidas Data Horário
PÂMELA TALUZA LONDERO SALEM

08/06/2021 08h às 10h30

BRUNO EDUARDO VENDRAMETTO
LETÍCIA ROCHA QUEIROZ LACERDA
ALEXIS FLORENTIN CALONGA GOMEZ
EDSON RODRIGUES ARIMURA
ALBERTO CAMARGO ADOLPHO
DANIEL FELIPE GOMES DA COSTA
ANDRÉ HEINEN GINDRI
TARCISO ALVARO BENTO BISPO
THAILLA MOREIRA SANTIN

MÉDICO SAÚDE MENTAL - 24 HORAS/SEMANAIS 

Inscrição Deferida Data Horário

KARINA PEREIRA HECKLER 08/06/2021 13h às 16h30
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MÉDICO AMBULATORIAL – CLINICO GERAL - 24 HORAS/SEMANAIS 
 

Inscrições Deferidas Data Horário
SILVANNA CANAZILLES ALVES

08/06/2021 13h às 16h30NATHALIA CARMONO LEMOS TABOSA
RAISA CARVALHO LEMOS
ROBERTA RIOS SOARES

MÉDICO AMBULATORIAL - CLINICO GERAL - 40 HORAS/SEMANAIS 

Inscrição Deferida Data Horário
MATHEUS DE SOUZA JAFAR 08/06/2021 13h às 16h30

OBSERVAÇÕES:
I) Após a convocação, o candidato deverá:
a) Apresentar as seguintes declarações e formulários devidamente preenchidos (com 
caneta esferográfica nas cores azul ou preta), disponíveis em: <http://apl04.pmcg.
ms.gov.br:8080/pssweb/editais.zul>:
- Declaração de Acúmulo ou não de Emprego ou Cargo Público;
- Declaração de Bens;
- Declaração de Ficha Limpa;
- Ficha de Dados Pessoais;
- Autodeclaração de Tipagem Sanguínea e Raça ou Cor.

b) Realizar Inspeção Médica (Boletim de Inspeção Médica – BIM, emitido pela SESAU no 
ato da apresentação do candidato);

c) Entregar 01 foto 3 x 4;

d) Apresentar os originais, com as respectivas fotocópias legíveis, dos documentos a 
seguir relacionados (estes documentos deverão estar atualizados):
1) Registro Geral de Identificação (RG), com a data de expedição legível. Nenhum outro 
documento substitui o Registro Geral;

2) Inscrição Cadastro de Pessoa Física – CPF e Comprovante de Situação Cadastral no 
CPF, com situação REGULAR, retirada da Internet, disponível em: <https://servicos.
receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp>. Caso o 
CPF esteja com problemas, dirigir-se à Receita Federal para saná-los;

3) Documento ou extrato do PIS/PASEP, emitido pelo Banco do Brasil ou pela Caixa 
Econômica Federal;

4) Título de eleitor (constando a observação “identificação biométrica”, nos casos em que 
o cadastro biométrico seja obrigatório);

5) Diploma de Graduação (com carimbo do Conselho Regional de Medicina – CRM). Na 
ausência deste, por retenção no Conselho, serão aceitas temporariamente: Declaração 
emitida pelo CRM/MS, com cópia do Diploma anexada e Certidão emitida pela Instituição 
de Ensino referente à conclusão do Curso de Medicina;

6) Curriculum Vitae, acompanhado dos certificados de cursos de qualificação profissional 
declarados pelo candidato no ato da inscrição;

7) Carteira Médica Profissional (na ausência desta, por retenção no Conselho, será 
aceita, temporariamente, Declaração emitida pelo CRM/MS);

8) Cédula de Identidade Médica do Estado de MS ou Visto Provisório (com posterior 
apresentação da Inscrição por Transferência);

9) Comprovante de Quitação Eleitoral (votação do 1º e 2º turnos referente à última 
eleição) ou Certidão de Quitação Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (podendo ser 
emitido pelo site). SITE: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral

10) Comprovante de residência atualizado;

11) Certidão de nascimento ou de casamento ou, ainda, de casamento com averbação, 
quando divorciado (todos os documentos pessoais deverão estar alterados de acordo 
com a certidão);

12) Comprovante de Especialização, de acordo com a área de atuação, devidamente 
registrado junto ao CRM/MS. Candidatos inscritos para o cargo de Médico Residente – 12 
horas/semanais, deverão apresentar Declaração de Residência Médica, atualizada.

13) Candidatos inscritos para o cargo de Médico Intervencionista SAMU - 12 horas/
semanais deverão apresentar como pré-requisito para investidura no cargo, comprovação 
das seguintes Especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Médica e/ou Medicina de Urgência e 
Emergência, através da apresentação do RQE.

14) Comprovante de quitação com as obrigações militares, para candidato do sexo
masculino (Seleção Especial Médico das Forças Armadas – Junta do Serviço Militar ou 
Carta Patente – 2º Tenente). Atendimento via WhatsApp: (67) 99263-4571 (Silvia).

15) Certidão de nascimento dos filhos dependentes, quando houver;

16) Carteira de trabalho – CTPS com cópia das folhas em que constem a foto, a 
qualificação civil e a página do Contrato de Trabalho (1º emprego). Caso não tenha 
registro na carteira apresentar cópia da primeira página de contratos em branco;

17) Comprovante de situação fiscal junto ao CRM/MS ((podendo ser emitido pelo site); 
SITE: http://crmms.org.br/index.php?option=com_certidoes_pf

18) Comprovante de Conta Salário emitido pelo Banco Bradesco (Agência 05247 - Paço 
Municipal). Relatório CSAL95TM/CSAL0095 constando o CNPJ do Fundo Municipal de 
Saúde;

19) Certidão de Distribuição da Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul 
– Certidão de Distribuição – Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados 
Especiais Federais Criminais Adjuntos. SITE: http://www.jfms.jus.br/csp/jfmsint/
reqcertidao.csp;

20) Certidão Estadual Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 
SITE: https://www.tjms.jus.br/servicos/certidoes/Opção: Certidões Judiciais - Ações 
Cíveis, Criminais, Falências, Recuperação Judicial... / (Certidões de 1º Grau);

21) Certidão Estadual Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 
SITE: https://www.tjms.jus.br/servicos/certidoes/Opção: Certidões Judiciais - Ações 
Cíveis, Criminais, Falências, Recuperação Judicial.../ (Certidões de 1º Grau);

22) Certidão de Crime Eleitoral de Mato Grosso do Sul ((podendo ser emitido pelo site). 
SITE: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais;

23) Impressão  da Consulta 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 regular;

II) Após a convocação, o candidato que já possui vínculo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, deverá:
a) Apresentar as seguintes declarações e formulários devidamente preenchidos (com 
caneta esferográfica nas cores azul ou preta), disponíveis em: <http://apl04.pmcg.
ms.gov.br:8080/pssweb/editais.zul>:
- Declaração de Acúmulo ou não de Emprego ou Cargo Público;
- Declaração de Bens;
- Declaração de Ficha Limpa;
- Ficha de Dados Pessoais;
- Autodeclaração de Tipagem Sanguínea e Raça ou Cor.

b) Realizar Inspeção Médica (Boletim de Inspeção Médica – BIM, emitido pela SESAU no 
ato da apresentação do candidato);

c) Apresentar os originais, com as respectivas fotocópias legíveis dos documentos a 
seguir relacionados (estes documentos deverão estar atualizados):

1) Registro Geral de Identificação (RG), com a data de expedição legível. Nenhum outro 
documento substitui o Registro Geral;

2) Curriculum Vitae, acompanhado dos certificados de cursos de qualificação profissional 
declarados pelo candidato no ato da inscrição;

3) Comprovante de Quitação Eleitoral (votação do 1º e 2º turnos referente à última 
eleição) ou Certidão de Quitação Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (podendo ser 
emitido pelo site). SITE: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral;

4) Comprovante de residência atualizado;

5) Comprovante de Especialização, de acordo com a área de atuação, devidamente 
registrado junto ao CRM/MS. Candidatos inscritos para o cargo de Médico Residente – 12 
horas/semanais, deverão apresentar Declaração de Residência Médica, atualizada.

6) Candidatos inscritos para o cargo de Médico Intervencionista SAMU - 12 horas/
semanais deverão apresentar como pré-requisito para investidura no cargo, comprovação 
das seguintes Especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Médica e/ou Medicina de Urgência e 
Emergência, através da apresentação do RQE.

7) Comprovante de situação fiscal junto ao CRM/MS ((podendo ser emitido pelo site); 
SITE: http://crmms.org.br/index.php?option=com_certidoes_pf

8) Certidão de Distribuição da Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul 
– Certidão de Distribuição – Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados 
Especiais Federais Criminais Adjuntos. SITE: http://www.jfms.jus.br/csp/jfmsint/
reqcertidao.csp;

9) Certidão Estadual Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. SITE: 
https://www.tjms.jus.br/servicos/certidoes/Opção: Certidões Judiciais - Ações Cíveis, 
Criminais, Falências, Recuperação Judicial... / (Certidões de 1º Grau);

10) Certidão Estadual Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 
SITE: https://www.tjms.jus.br/servicos/certidoes/Opção: Certidões Judiciais - Ações 
Cíveis, Criminais, Falências, Recuperação Judicial.../ (Certidões de 1º Grau);

11) Certidão de Crime Eleitoral de Mato Grosso do Sul (podendo ser emitido pelo site). 
SITE: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais;

12) Comprovante de Conta Salário emitido pelo Banco Bradesco (Agência 05247 - Paço 
Municipal). Relatório CSAL95TM/CSAL0095 constando o CNPJ do Fundo Municipal de 
Saúde;

13) Impressão  da Consulta 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 regular;

d) Caso haja pendência ou haja a necessidade de alteração de algum documento na 
pasta funcional do servidor, ou por solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, será 
necessária a apresentação do documento pendente para fins de regularização funcional.

III) Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando 
traduzido para a Língua Portuguesa, por tradutor público.

IV) Os documentos de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação, expedidos 
em língua estrangeira, deverão estar revalidados por Instituição de Ensino Superior no 
Brasil, conforme Art. 48 da Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

V) Será ANULADA a convocação do candidato que não apresentar TODA a documentação 
exigida nos itens supracitados, bem como, estiver em desacordo com o disposto nos 
artigos 4º e 8º, do decreto n. 12.228, de 18 de novembro de 2013.

VI) O preenchimento das vagas será coordenado pela Divisão de Medicina – DIMED, 
na Secretaria Municipal de Saúde, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, no horário 
das 08:00h às 10:30h/ 13h às 16:30h, observando-se a área de atuação do candidato 
selecionado;

VII) O candidato convocado terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data 
de comparecimento, para se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde, desta Secretaria Municipal de Saúde, com TODA a documentação  
supracitada. 

VIII) O não comparecimento no prazo estabelecido implicará em desistência da 
convocação, devendo o candidato realizar nova inscrição no Cadastro de Médicos 
Temporários, caso tenha interesse em ser convocado novamente.

CAMPO GRANDE - MS, 7 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
INOVAÇAO

EXTRATO DO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2018, 
CELEBRADO EM 31 DE MAIO DE 2021.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Agência Municipal de 
Tecnologia da Informação e Inovação - AGETEC e o Instituto Mirim de Campo Grande, 
MS.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, § 8º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Sexta do Contrato 
nº 05/2018.
OBJETO: a alteração do valor reajustado no Sétimo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 
5/2018, durante o período de 1/5/2021 até 2/1/2022, passando para o valor de R$ 48.988,08 
(quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e oito centavos) e o valor mensal para R$ 
6.123,51 (seis mil, cento e vinte e três reais e um centavo).
DA ADEQUAÇÃO SALARIAL/FINANCEIRO: Fica alterado o valor a ser pago por cada 
adolescente/mirim para R$ 2.041,17 (dois mil e quarenta e um reais e dezessete centavos).
DA ALTERAÇÃO DA PORCENTAGEM: Fica alterada a porcentagem de 184,06% para 183,89%, 
com base no salário percebido pelo adolescente, sendo este percentual de 100% destinados ao 
pagamento do salário do adolescente propriamente dito e os 83,89% restantes, destinados ao 
pagamento dos encargos, conforme planilha anexada aos autos do Processo nº 100.247/2017-
29.
ASSINATURA: Paulo Fernando Garcia Cardoso.

CAMPO GRANDE-MS, 02 DE JUNHO DE 2021.

JADER VIEIRA BOEIRA
Chefe da Procuradoria Jurídica da AGETEC

ATOS DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

DECRETO “PE” n. 2.342, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

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. 1.754, de 18 de março de 2021, publicado no 
DIOGRANDE n. 6.239, de 19 de março de 2021, na parte referente à designação de 
LUIZ FERNANDO STREY, matrícula n. 417948, para desempenhar a função de Gerente de 
Marketing e Apoio à Comercialização, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com 
efeito a contar de 26 de maio de 2021 (Ofício n. 776/DRG/SECTUR/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 2.343, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR MARISTELA SILVA DOS SANTOS, matrícula n. 402694, para 
desempenhar a função de Gerente de Marketing e Apoio à Comercialização, na Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, com efeito a contar de 26 de maio de 2021 (Ofício n. 
776/DRG/SECTUR/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.445, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso V, da Resolução n. 117, de 16 de maio de 2018, resolve:

EXONERAR, a pedido, o servidor FELIPE LUGES FRANCISCO, matrícula n. 
409895/07, ocupante do cargo de Médico, Referência 18, Classe “A”, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, a contar de 25 de maio de 2021 (Processo n. 50947/2021-41).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.446, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso VII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER à servidora ERICLEIA FRANCO DIAS, matrícula n. 365360/04, 
ocupante do cargo de Agente de Comunitário de Saúde, Referência 4A Classe “D”, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, Jornada de Trabalho especial, com redução de 50% 
(cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho diária, em prorrogação, com fulcro 
no art. 196, inciso VI, combinado com o § 2º, da Lei Complementar n. 190, de 22 de 
dezembro de 2011, a contar de 18 de março de 2021 (Processo n. 91983/2017-70).

 
CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.447, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso VII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER à servidora CRISTIANE LOPES DE LIMA, matrícula n. 379607/09, 
ocupante do cargo de Professor, Nível PH-3, Classe “C”, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, Jornada de Trabalho especial, com redução de 50% (cinquenta por cento) 
de sua jornada de trabalho diária, com fulcro no art. 196, inciso VI, combinado com o § 
2º, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, com efeito a contar de 16 
de dezembro de 2020, para fim de regularização funcional (Processo n. 58765/2020-47).

 
CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.448, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso VII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER à servidora NÉLIA DE MELO PEREIRA, matrícula n. 396058/02, 
ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Referência 4A, Classe “C”, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, Jornada de Trabalho especial, com redução de 50% 
(cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho diária, com fulcro no art. 196, inciso 
VI, combinado com o § 2º, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, 
com efeito a partir a data de publicação (Processo n. 23332/2021-24).

 
CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.449, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso VII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER ao servidor JOÃO SOARES RAMPI, matrículas n. 382332/02 e n. 
382332/03, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-3, Classe “D”, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, Jornada de Trabalho especial, com redução de 50% (cinquenta 
por cento) de sua jornada de trabalho diária, com fulcro no art. 196, inciso VI, combinado 
com o § 2º, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, com efeito a 
partir da data de publicação (Processo n. 23317/2021-31).

 
CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.450, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso VII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER à servidora ELIZABETE RIBEIRO, matrícula n. 374673/01, ocupante 
do cargo de Professor, Nível PH-3, Classe “D”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
Jornada de Trabalho especial, com redução de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada 
de trabalho diária, em prorrogação, com fulcro no art. 196, inciso VI, combinado com o 
§ 2º, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, a contar de 3 de abril 
de 2021 (Processo n.  500/2019-43).

 
CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.451, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso VII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
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resolve:

CONCEDER à servidora ELIZABETE RIBEIRO, matrícula n. 374673/04, ocupante 
do cargo de Profissional de Apoio Educacional, Referência 14B, Classe “D”, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, Jornada de Trabalho especial, com redução de 50% 
(cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho diária, em prorrogação, com fulcro 
no art. 196, inciso VI, combinado com o § 2º, da Lei Complementar n. 190, de 22 de 
dezembro de 2011, a contar de 3 de abril de 2021 (Processo n.  500/2019-43).

 
CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.452, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso VII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER à servidora SORAYA ASSIS DE SOUZA, matrícula n. 353264/04, 
ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Referência 4A, Classe “E”, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, Jornada de Trabalho especial, com redução de 50% 
(cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho diária, em prorrogação, com fulcro 
no art. 196, inciso VI, combinado com o § 2º, da Lei Complementar n. 190, de 22 de 
dezembro de 2011, a contar de 10 de março de 2021 (Processo n. 8359/2012-14).

 
CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

Na Resolução “PE” SEGES n. 1.397, de 31 de maio de 2021, publicada no DIOGRANDE 
n. 6.307, de 1º de junho de 2021, que concedeu a promoção horizontal da servidora 
OSLENY NOVAIS DIAS, matrícula n. 398069/01, foi feita a seguinte apostila:

ONDE CONSTOU: “..., lotada na Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor ...”
                                 
PASSE A CONSTAR: “..., lotada na Secretaria Municipal de Gestão ...”

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO 
URBANA

RESOLUÇÃO “PE” SEMADUR n. 64, DE 04 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:

REVOGAR, a RESOLUÇÃO “PE” SEMADUR n. 77, de 30 de Dezembro de 2020, na parte que 
designou o servidor JEAN RICARDO LOPES, matrícula n. 379598/03, para desempenhar a 
Função de Fiscal de Convênio, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – 
SEMADUR, referente ao Convênio n. 04, da Associação dos Vendedores Ambulantes – AVA, 
conforme o disposto no art. 67, da Lei Federal n. 8666, de 21 de junho de 1993, a partir da 
data de publicação.  
 
CAMPO GRANDE-MS, 04 DE JUNHO DE 2021.

LUIS EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Gestão Urbana

RESOLUÇÃO “PE” SEMADUR n. 65, DE 04 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR o servidor Daniel Dassan, matrícula n. 388926/2 para desempenhar a Função 
de Fiscal de Convênio na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana – 
SEMADUR, referente ao Convênio n. 04, da Associação dos Vendedores Ambulantes 
-  AVA, conforme o disposto no art. 67, da Lei Federal n. 8666, de 21 de junho de 1993, 
com efeito, a partir da data de publicação. 

CONVÊNIO PROCESSO Nº CONVENIADO

04 123765/2019-64 ASSOCIAÇÃO DOS VENDEDORES 
AMBULANTES – AVA.

CAMPO GRANDE-MS, 04 DE JUNHO DE 2021.

LUIS EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Gestão Urbana

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.478, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora MARIA DO AMPARO COUTINHO COELHO, matrícula n. 
419947/01, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, para desempenhar suas 
funções no Programa de Saúde da Família - PSF, Equipe n. 30, da UBSF “Jurandyr de 
Castro Coimbra” - Jardim Zé Pereira, Distrito Sanitário da Região do Imbirussu, da 
Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no inciso VII, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, 
de 16 de maio de 2011, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 11.796, de 4 
de abril de 2012, a contar de 21 de maio de 2021, em decorrência de substituição por 
vacância da servidora Cristiane Araújo Silva, matrícula n. 419606/01, sem aumento de 
despesas. (CI n. 12117/DSIMB/SESAU/2021)

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.479, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora MARIA DO AMPARO COUTINHO COELHO, matrícula n. 
419947/01, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, atuante no Programa de Saúde da Família, na Secretaria 
Municipal de Saúde, com fulcro no inciso XXX, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 
de maio de 2011, alterado pelo Decreto n. 13.622, de 22 de agosto de 2018, a contar de 
21 de maio de 2021, em decorrência de substituição por vacância da servidora Cristiane 
Araújo Silva, matrícula n. 419606/01, sem aumento de despesas. (CI n. 12117/DSIMB/
SESAU/2021)

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.480, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora MAYARA MARIN LOPES, matrícula n. 419961/01, 
ocupante do cargo de Odontólogo, para desempenhar suas funções no Programa de 
Saúde da Família – PSF, Equipe n. 185, da UBSF “Maria Ivone de Oliveira Nascimento 
Arakaki” - Vila Fernanda, Distrito Sanitário da Região do Lagoa, da Secretaria Municipal 
de Saúde, a contar de 26 de maio de 2021, em decorrência da vaga da servidora Renata 
Souza Louro Piva, matrícula n. 419110/01, sem aumento de despesas. (C.I. n. 12431/
DSLAG/SESAU/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1481, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

REVOGAR a Resolução “PE” SESAU n. 490, de 23 de fevereiro de 2021, publicada 
no DIOGRANDE n. 6214, de 25 de fevereiro de 2021, referente a servidora RENATA 
SOUZA LOURO PIVA, matrícula n. 419110/01, a contar de 26 de maio de 2021. (CI n. 
12431/DSLAG/SESAU/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.482, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, 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 o registro para tratamento de saúde dos servidores abaixo 
relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei 
Complementar n. 190, 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.

INICIAL
Matrícula Nome Cargo Dias Início Término

406247/1 Adriane 
Coimbra Ferle Enfermeiro 9 18/05/2021 26/05/2021

403991/2 Alana Katrine 
Mendes Silva Enfermeiro 8 31/05/2021 07/06/2021

381894/1 Andreia de 
Souza Ortiz

Assistente 
Administrativo 
II

7 21/05/2021 27/05/2021

291455/2
Antônia 
Siqueira 
Fernandes

Tecnico de 
Enfermagem 10 29/05/2021 07/06/2021

419944/1 Bianca Gomes 
Teixeira Medico 5 22/05/2021 26/05/2021

418725/1
Carlos 
Henrique 
Jesus Oliveira

Tecnico de 
Enfermagem 10 16/05/2021 25/05/2021

419135/1 Chung Hsien 
Fang Medico 7 28/05/2021 03/06/2021

392818/1
Cintia Pereira 
Aquino dos 
Santos

Tecnico de 
Enfermagem 7 24/05/2021 30/05/2021
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418890/1

Debora 
Aparecida 
Pinto de 
Sousa

Operador de 
Telemarketing 7 28/05/2021 03/06/2021

152544/3
Denize 
Rodrigues 
Soares

Auxiliar Social 
II 4 25/05/2021 28/05/2021

392950/2
Elaine de 
Carvalho 
Souto

Agente 
Comunitário 
de Saúde

7 31/05/2021 06/06/2021

377425/3 Elaine Leguir 
Pereira

Agente 
Comunitário 
de Saúde

6 21/05/2021 26/05/2021

401918/1 Elizangela da 
Silva Santana

Tecnico de 
Enfermagem 5 25/05/2021 29/05/2021

362301/1
Flaviane 
Andrade 
Medeiros

Assistente 
Social 15 24/05/2021 07/06/2021

381186/2
Gessenia 
Goncalves 
Godoy

Enfermeiro 5 24/05/2021 28/05/2021

412291/1 Gisele Souza 
de Melo

Agente 
Comunitário 
de Saúde

7 20/05/2021 26/05/2021

386477/1 Giselia Bento 
Cintra

Tecnico de 
Enfermagem 8 27/05/2021 03/06/2021

192104/5
Gislene 
Trefzger 
Candido Dutra

Tecnico de 
Enfermagem 5 24/05/2021 28/05/2021

417763/1
Graziane 
George 
França

Auxiliar em 
Saúde Bucal 5 21/05/2021 25/05/2021

377376/3
Hugo 
Leonardo 
Franco Beal

Agente 
Comunitário 
de Saúde

10 27/05/2021 05/06/2021

406460/2

Inara Carolina 
Pita Sassioto 
Silveira de 
Figueiredo

Fisioterapeuta 60 01/06/2021 30/07/2021

402549/2
Juliane do 
Valle Medeiros 
Cardoso

Enfermeiro 8 23/05/2021 30/05/2021

400080/1
Katilla Gomes 
de Azevedo 
Souza

Assistente de 
Servicos de 
Saúde

4 25/05/2021 28/05/2021

392943/1
Leonardo Lins 
Estevão de 
Moraes

Guarda Civil 
Metropolitana 
Terceira Classe

40 20/05/2021 28/06/2021

377539/3

Maria Eugenia 
de Castro 
Barbosa 
Franco 
Belchior

Assistente de 
Servicos de 
Saúde

12 17/05/2021 28/05/2021

377115/1
Mariana 
Monteiro 
Garcia

Farmacêutico 5 24/05/2021 28/05/2021

384360/2

Marly 
Auxiliadora 
Santiago 
Torres

Agente 
Comunitário 
de Saúde

14 26/05/2021 08/06/2021

393641/18
Monica 
Miranda de 
Vasconcelos

Medico 63 03/04/2021 04/06/2021

393641/25
Monica 
Miranda de 
Vasconcelos

Medico 63 03/04/2021 04/06/2021

374402/1
Priscila 
Goncalves Da 
Silva

Auxiliar em 
Saúde Bucal 30 11/03/2021 09/04/2021

396403/1
Rosa Alice 
Lucena 
Machado

Enfermeiro 10 25/05/2021 03/06/2021

241989/2
Sergio 
Estevam de 
Souza

Ajudante de 
Operação 15 25/05/2021 08/06/2021

386320/2
Vanessa 
Fernandes 
Neves

Agente 
Comunitário 
de Saúde

5 24/05/2021 28/05/2021

412544/2 Vera Lucia de 
Souza Rossati

Agente 
Comunitário 
de Saúde

15 24/05/2021 07/06/2021

292796/1 Vera Lucia 
Rumao

Auxiliar De 
Servicos 
Diversos

30 25/05/2021 23/06/2021

PRORROGAÇÃO
Matrícula Nome Cargo Dias Início Término

167835/5
Adolfo Jose 
Chang 
Jimenez

Medico 15 16/05/2021 30/05/2021

378779/4
Alexandre 
Miguel Arce 
Sanabria

Tecnico de 
Enfermagem 30 16/05/2021 14/06/2021

400572/1

Cristiane 
Aparecida 
Martins 
Batista

Assistente de 
Servicos de 
Saúde

60 12/05/2021 10/07/2021

380048/3
Dielly de 
Oliveira 
Rodrigues

Agente 
Comunitário 
de Saúde

30 08/04/2021 07/05/2021

380048/3
Dielly de 
Oliveira 
Rodrigues

Agente 
Comunitário 
de Saúde

30 08/05/2021 06/06/2021

380048/3
Dielly de 
Oliveira 
Rodrigues

Agente 
Comunitário 
de Saúde

30 07/06/2021 06/07/2021

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.483, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora SIMONE CAVALARI COELHO, matricula n. 419959/01 
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, com fundamento no Decreto n. 8.930 c/c art. 2° da Lei n. 6.054, de 23 de julho 
de 2018, a contar de 25 de maio de 2021, em decorrência da vaga da servidora Tatiane 
Da Silva Larroque Yamazaki, matricula n. 418527/01, sem aumento de despesas. (CI n. 
12185/DSCEN/SESAU/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.484, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

REVOGAR a Resolução “PE” SESAU n. 738, de 5 de maio de 2016, publicada no 
DIOGRANDE n. 4.561, de 6 de maio de 2016, referente a servidora ELIANE FERREIRA DE 
SOUZA, matrícula n. 389289/01, a contar de 10 de maio de 2021. (CI n. 11437/DSSEG/
SESAU/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.485, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora Bruna Oliveira Costa Melgarejo, matrícula n. 372673/02, 
ocupante do cargo de Técnico em Saúde Bucal, para desempenhar suas funções no 
Programa de Saúde da Família – PSF, Equipe 16, da UBSF “Maria de Lourdes dos Santos” 
- Bairro Portal Caiobá, Distrito Sanitário da Região do Lagoa, da Secretaria Municipal de 
Saúde, com fulcro no inciso X, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 12.298, de 28 de fevereiro de 2014, em 
prorrogação, a contar de 21 de maio de 2021, sem aumento de despesas. (CI n. 12321/
DSLAG/SESAU/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 1.486, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto no Art. 6º, da Lei n. 6.049, de 23 de julho de 2018, resolve:

CONCEDER Gratificação de Incentivo ao profissional atuante em Clínicas da 
Família a servidora abaixo relacionado, com fundamento no Inciso II, do Art. 6º, da Lei n. 
6.049, de 23 de julho de 2018, a contar de 21 de maio de 2021, conforme especificação 
constante no quadro abaixo: (CI n. 12321/DSLAG/SESAU/2021)

Matrícula Servidor Cargo/Função
372673/02 Bruna Oliveira Costa Melgarejo Técnico em Saúde Bucal

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.487, DE 4 DE JUNHO DE 2021. 
  
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 CLEIDE TICIANE 
BARBOSA IRRASSAVAL SCHUAIGA, matrícula n. 416536/05, ocupante do cargo de 
Médico 12H, Referência Terceira, Classe-A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por 
60(sessenta) dias, com efeito, a partir de 19 de julho de 2021, em conformidade com o 
artigo 155, da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011, c/c com o artigo 7º, 
do Decreto n.11.099, de 20 de janeiro de 2010. (Processo n. 45836/2021-31).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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RESOLUÇÃO “PE” SESAU N.   1.488, DE 4 DE JUNHO DE 2021. 
  
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 JESSICA 
ANDREA BERTO DELGADO, matrícula n. 410850/01, ocupante do cargo de Odontólogo 
40H PSF, Referência Terceira, Classe” A”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por 
60(sessenta) dias, com efeito, a partir de 03 de agosto de 2021, em conformidade com o 
artigo 155, da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011, c/c com o artigo 7º, 
do Decreto n.11.099, de 20 de janeiro de 2010. (Processo n. 50908/2021-90).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.489, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR as servidoras abaixo relacionadas, detentoras do cargo de Enfermeiro, 
como Responsáveis Técnicos, 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 maio de 2021. (CI n. 12756/DENF/
SESAU/2021)

Matrícula Servidor

371903/01 Ariela Milani de Almeida

404544/01 Nathalia Martins Soken Sakuma

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.490, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

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 maio de 2021. (CI n. 12756/DENF/
SESAU/2021)

Matrícula Servidor

378155/02 Alex Sandro Gomes de Moura

391232/01 Andreia Soares da Silva Neris

393071/01 Camila Mari Benevenuto Feltrim

392266/01 Cristiane Souza Viega Perez

389315/01 Daniela Avila de Souza

371576/01 Daniela Serrou do Amaral Oshiro

383473/01 Daniely Morais Souza

354317/01 Fabrício Vaz Vilela

388685/01 Gorett Alves Pereira

388951/02 Gustavo Moura Maidana

353833/01 Hederson Fritz Morais da Silveira

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 Salomão

384514/01 Marnon Augusto Bernardo de Jesus

351407/01 Patricia Ribeiro Gazal Cortez

309583/01 Paula Helena Nascimento Albaneze

417783/01 Rômulo Botelho Silva

390418/01 Sarah Guimarães Fontanetta

386488/01 Talita Moreira Silva

313360/01 Zélia Matias Barbosa Moreira

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.491, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

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 maio de 2021. (CI n. 12756/DENF/SESAU/2021)

Matrícula Servidor

389001/01 Ariany Cabral Pereira

382333/01 Camila de Moura Martins

389188/01 Jumara Espindola dos Santos

398697/01 Lisie da Silva de Lima

409375/01 Núbia Thalita da Silva Fontoura

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.492, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

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 maio de 2021. (CI n. 12756/DENF/SESAU/2021)

Matrícula Servidor

389817/01 Ana Flavia Silva Santana

374397/01 Arethusa Bianca de Souza Louzan de Freitas

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

381701/01 Joseane Da Silva Souza

393746/01 Laura Maria Souza de Linhares

386486/01 Liandra Macario Bonetti de Almeida

381360/01 Lillian Martelli Rodrigues

273708/02 Marcia Cristina Lorensseti Goncalves

393330/01 Narjara Tizzo Romeiro Dosso

406201/01 Natália de Freitas

384532/01 Nina Kriss do Amaral Rodrigues

391237/01 Patricia Araujo Azevedo Dalla Corte

386505/01 Priscila Barreto Nascimento

386517/01 Priscilla Arashiro

382562/01 Renata Brandão Fernandes

404487/01 Simara da Silva

393505/02 Solange Lazara Da Silva

386514/01 Tatyana Weber Leite

354481/04 Vania Jackeline Ramos

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.493, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

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 e nas Unidades de Pronto 
Atendimento, 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 maio de 2021. (CI n. 12756/
DENF/SESAU/2021)

Matrícula Servidor

406250/01 Adriane Molina Paredes Souza

400515/03 Adriano Nunes Franca

398701/01 Adriele Trajano Barbosa

418620/01 Adryelle Katheline D’ Elia de Moura

379868/02 Alciene Mendes Lima

417930/01 Aline Arantes De Oliveira

400522/02 Alisson Daniel Fernandes Da Silva

417951/01 Aloma Renata Ricardino

396399/01 Alyne Lopes Belini

410971/01 Ana Carolina Da Silva Nogueira

416761/02 Anderson de Araujo Martins
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419671/01 Andréa Cristina De Sousa Salles

382578/01 Andreia Souza Pinto Da Silva

374421/02 Angelica Amaro Ribeiro

419703/01 Anne Caroline Oliveira Rodrigues

404522/01 Charlene Silva de Souza

282499/03 Claudia De Oliveira

278998/02 Cristiane Cristaldo Oliveira Silva Diniz

378999/01 Cristina Emiko Uchiyama

417938/01 Cynthia Adalgisa Mesojedovas De Aguiar

417750/01 Daiana Gauna Rodrigues

417955/01 Daniela Lins Vianna Campos

349585/01 Daniele Cristina Ferracini Silveira Duarte

409433/01 Dayana Ketulyn Caetano Silva

351393/01 Dayse Lima De Oliveira Alcantara

404512/01 Delini Di Berardino Dittberner

417996/01 Denise Do Nascimento Pedrosa

401874/02 Edson Souza Lima Junior

406272/01 Elaine Do Nascimento Costa

396790/04 Eliane Fagundes De Almeida Belei

386500/01 Emmanuela Maria De Freitas Lopes

400031/02 Erislene Lopes Andrade Osshiro

393802/04 Estefanie Martins Dos Santos

382194/01 Fabiana Cavalcante de Araujo Sanches

342041/02 Fany Veiga Carrilho

404831/03 Fauhber Da Silva Cordeiro

382191/01 Fernanda Telma Reis

396827/01 Gabriel Valdes

389711/01 Gabriela Mudesto Miranda

402551/02 Gecilaine da Silva

388696/02 Geissani Da Conceicao Legal Tormena

381186/02 Gessenia Goncalves Godoy

388681/01 Glória De Araujo Pereira

391064/01 Isabel Cristina Da Silva

378373/01 Isabella Terrazas Vargas Rosa

384679/01 Janyleny Anastácio Hoscher

418634/01 Jaqueline Barbosa De Oliveira

402555/02 Jaqueline Xavier de Mattos Cardozo

396240/01 Jéssica Isabel Espinoza da Silva

418065/01 Jessica Priscilla Resende Magalhães

417762/01 Jessika Dos Santos Barbosa

416612/01 Josiel Elisandro Werle

388691/02 Josilaine Samara Rosa Valentin

389010/02 Jovana Milani de Almeida

417742/01 Joyce Borges Ceballos

418083/01 Juliana De Oliveira Bezerra

394069/04 Juliane Abregos Ferreira

393751/01 Kaliana Geraldo Donato Arantes

406000/02 Kassandhra Pereira Zolin

391089/01 Katia Maciel Ribeiro

409887/01 Letícia Gabrielly Medeiros Pereira

417765/01 Leticia Pinto Manvailer

404175/02 Lucas Mendes dos Santos

406195/01 Lucia Da Silva

284068/01 Luciane Muoio Piasentini Dal Bello

400537/03 Ludmila Vohryzek Sommer

396242/01 Marcileia Silva De Arruda Cardoso

400905/03 Marcio Ramos Aguiar

398707/01 Margarete Riquelme Pires

406235/01 Mariana Borges Chaves

381696/01 Melissa Nabarrete Barboza

392275/01 Milene Gomes da Silva

386826/01 Natalie Silveira Sierra

396593/01 Nelida Dias

418635/01 Pamela Januario Ribeiro Torres

378864/01 Priscilla Cabral Teles Guterres

406266/01 Priscille Grazielle Quirino de Oliveira Santos

417746/01 Rafaela Serrano Fusquine

417745/01 Renata Santos Menezes

404528/01 Renato Nakasone

350893/01 Rosemeire de Lima Aguiar

376451/01 Ruth Silva de Souza

371515/01 Sheila Zaleski Dos Santos

384990/01 Susan Valeria de Araujo Correa

418555/01 Tairo Barros Branco

391487/02 Thais Matoso Dantas

406204/01 Valeria Aranda Ventura da Silva

404515/01 Valquiria Zandom Quirino

406263/01 Welton Pereira Felix

404510/01 Wender Vieira Mendes

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 1.494, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

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 e nas Unidades de Pronto 
Atendimento, 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 maio de 2021. (CI n. 12756/
DENF/SESAU/2021)

Matrícula Servidor

418500/01 Agda Lia Almeida Flôres Nunes

384509/01 Alcione Fialho Araujo

360511/01 Alessandra Oliveira de Araujo dos Santos da Silva

386516/01 Alessandra Pacheco da Silva

389006/01 Alex Edilson Da Silva

170313/05 Alice Rachid

241598/01 Amarilis Pereira Amaral Scudellari

373840/03 Ana Cristina Coelho

383540/01 Andrea Maria Paiva Moret de Almeida

417611/01 Andreia Maciel Rodrigues Campelo

361305/01 Aretusa Martins

404537/01 Barbara Santos da Conceição

310590/01 Claudia Aparecida Kruki Vieira

269972/06 Claudia De Matos Goncalves

386829/01 Cleyson Borges Tormena

384534/01 Daniela Mizioka Nakamura

384084/02 Eliane De Jesus Borges Antonio

404526/01 Emerson Konstansky Medeiros

381849/01 Fabiane Marques Neves Dittmar Duarte

380554/01 Fabiola Amorim Rupp

314633/01 Flavia Cristine Correa de Almeida

391327/01 Geize Rocha Macedo de Souza

274585/02 Helaine Cristina Lobo de Oliveira Teixeira

372151/01 Hermes Nogueira Peixoto Junior

404511/01 Hingridy Perez de Andrade

389795/01 Ilizandra Romeiro Serpa

386481/02 Ilka Vasconcelos Batista

374424/01 Indianara de Oliveira Moraes Alexandre Leite

389744/01 Jorcinei Alvarenga Da Silva

406240/01 Judite Lira da Silva Gama

382229/01 Kellen Christina Lopes Teixeira Fonseca 

388680/01 Livia dos Reis Silva Terencio

393840/01 Livia Lya Goncalves De Souza Rodrigues

389013/03 Luceilda Barbosa de Lima

381190/01 Luciana Cristina Freixo Dos Santos

365475/01 Marcela Ferrari

389884/01 Marcia Aparecida De Oliveira Cabral

408674/01 Marta Izabel Dias Barbosa

377267/02 Oselene Crispim do Nascimento

417946/01 Pamela Ribeiro Ramos

372735/01 Patrícia Nantes Monteiro

409993/01 Paulo Guilherme Cabia 

372667/01 Quezia Monteiro da Costa

410988/01 Raiza Schneider Borges Junior

417984/01 Renon Bruno Fernandes Dias

404543/01 Romeiry Daltro Tosta

404536/01 Roseana Soares da Silva

404601/01 Sophya de Longui Favaro

396243/01 Suellen Zaleski Dos Santos

404534/01 Thays Luana Da Cruz

417928/01 Wanessa da Silva Peres Bezerra

389023/02 William Garcia de Sousa

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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DESPACHO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: ASSUNTOS DIVERSOS

REQUERENTE:

Matrícula Servidor Cargo Lotação

408674/01 Marta Izabel Dias Barbosa Enfermeiro Sesau

Advogado Dr. Márcio Souza Almeida – OAB/MS 15.459 

PROCESSO: 36434/2021- 37

DECISÃO: Indeferido o pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: Revisão de Faltas

REQUERENTE:

Matrícula Servidor Cargo Lotação
416740/03 GIOVANNA MARIA CASALI DO AMARAL MÉDICO SESAU

PROCESSO: 39407/2021- 71

DECISÃO: Indeferido o pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

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 a servidora Carla de Souza, matrícula n. 399485/02, ocupante do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, no UBSF Dr Sumie Ikeda Rodrigues - Serradinho, tendo em 
vista a valiosa atuação e eficiência, sendo muito atenciosa e educada com os pacientes, 
servindo de exemplo na conduta de atendimento aos seus semelhantes, conforme 
espelho de demanda n. 4045100 de 13/04/2021. 

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 499, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

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, a partir de 1º de junho de 2021, a Resolução “PE” Semed n. 99, de 15 de 
fevereiro de 2018, publicada no Diogrande n. 5.150, de 20 de fevereiro de 2018, na 
parte referente à servidora Rebeca Pompeu Galhardo Machado, matrícula n. 355518/1, 
designada para exercer a função de coordenador pedagógico nesta Secretaria. 

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

ELZA FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 500, DE 4 DE JUNHO DE 2021.

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 a servidora Rebeca Pompeu Galhardo Machado, matrícula n. 355518/1, para 
exercer a função de coordenador pedagógico na Escola Municipal Professora Eulália Neto 
Lessa, código 0093201500, a partir de 1º de junho de 2021.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE JUNHO DE 2021.

ELZA FERNANDES 
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

RESOLUÇÃO “PE” SECTUR N. 38, DE 28 DE MAIO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições, 
resolve:

DESIGNAR os servidores abaixo identificados para exercerem função de gestão e 
fiscalização da Ata de Registro de Preços nº 049/2020, processo origem nº 125536/2019-
48 e, processo administrativo nº 48245/2021-61 relativo à Aquisição de Material de 
Construção III.

SERVIDORES
Manoel Inacio Silva da Costa – matrícula 417705 (Gestor)
Francielli Marin Alves Pinheiro – matrícula 419799 (Suplente)
Anderson Tiago Correia Rayol – matrícula 398446 (Fiscal)
Luciana Gonçalves da Silva – matrícula 378646 (Suplente)

 Campo Grande – MS, 28 de maio de 2021.

MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

RESOLUÇÃO “PE” SECTUR N. 39, DE 28 DE MAIO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições, 
resolve:

DESIGNAR os servidores abaixo identificados para exercerem função de gestão e 
fiscalização da Ata de Registro de Preços nº 080/2020, processo origem nº 66987/2020-
24 e, processo administrativo nº 48251/2021-64 relativo à Aquisição de Gás Liquefeito 
de Petróleo.

SERVIDORES
Manoel Inacio Silva da Costa – matrícula 417705 (Gestor)
Francielli Marin Alves Pinheiro – matrícula 419799 (Suplente)
Anderson Tiago Correia Rayol – matrícula 398446 (Fiscal)
Luciana Gonçalves da Silva – matrícula 378646 (Suplente)

Campo Grande – MS, 28 de maio de 2021.

MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA Nº 002/13/2020 – SESDES

1º PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO INTERNA PARA A CAPACITAÇÃO DE 
GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS NA UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO LETAL 
SEMI-AUTOMÁTICA PISTOLA .40

1. JUSTIFICATIVA
1.1. O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o artigo 67, inciso V, da Lei n. 5.793, de 03 de 
janeiro de 2017 c/c Art. 15, inciso V, e Arts. 28 a 30, todos da Lei Complementar n. 
358, de 29 de agosto de 2019, e com fundamento no Art. 37 da Constituição Federal 
de 1988, na Lei Complementar nº 190, de 22 de dezembro de 2011, na Lei nº 13.022, 
de 08 de agosto de 2014, na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, no Decreto nº 
9.847, de 25 de junho de 2019, e no Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, 
torna público o Resultado Definitivo dos candidatos deferidos e indeferidos da 
2ª Fase – Investigação Social e Exame de Saúde dos candidatos do Cadastro 
Reserva, o reensalamento de Turma, a Convocação de Candidato em cumprimento 
de Liminar, e a convocação para 3ª FASE – 1º Curso de Capacitação para Utilização de 
Armamento Letal, Semi-Automática Pistola .40.

2. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

2.1. Conforme o subitem 7.1.1.1 do EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA Nº 002/2020 – 
SESDES e APOSTILA DA SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, 
publicado em Diário Oficial do Município – DIOGRANDE n. 6.005, de 20 de julho de 2020, 
a Investigação Social, de caráter eliminatório, será observada durante todas as fases do 
processo seletivo, visando verificar a conduta moral e social do candidato, bem como 
confirmar as informações fornecidas, verificando a veracidade dessas informações ou 
eventual omissão de dados; 
2.1.1. Em cumprimento ao item 7.1.1.1 do EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA Nº 002/2020 
– SESDES e APOSTILA DA SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, 
a Comissão Organizadora decide eliminar do 1º Processo Simplificado de Seleção 
Interna para a Capacitação de Guardas Civis Metropolitanos na Utilização de Armamento 
Letal Semi-Automática Pistola .40, o candidato JOÃO EVARISTO BALOQUE, cadastro n. 
390202/01 com base nas alíneas “b” do subitem 7.1.3 do EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA 
Nº 002/2020 – SESDES e APOSTILA DA SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E 
DEFESA SOCIAL;
2.1.1.1. Conforme o subitem 2.1.1 deste Edital, o candidato foi eliminado por não 
estar em conformidade com as normas previstas no EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA n. 
002/2020 – SESDES;
2.1.2. Em cumprimento ao item 7.1.1.1 do EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA Nº 002/2020 
– SESDES e APOSTILA DA SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, 
a Comissão Organizadora decide eliminar do 1º Processo Simplificado de Seleção 
Interna para a Capacitação de Guardas Civis Metropolitanos na Utilização de Armamento 
Letal Semi-Automática Pistola .40, o candidato FABIANO LUIZ DE OLIVEIRA 
ANUNCIATO, cadastro n. 387607/01, classificado na 33ª posição do Cadastro Reserva,  
relacionado por ordem alfabética, no ANEXO III deste edital, por ser considerado Inapto 
no Estágio de Qualificação Profissional do ano de 2020;
2.1.2.1. Conforme o subitem 2.1.2 deste Edital, o candidato eliminado foi considerado 
Inapto no Estágio de Qualificação Profissional de 2020, de acordo com o Anexo III do 
subitem 2.2, do Edital de Convocação n. 035/2020 – SESDES, publicado em Diário Oficial 
do Município – DIOGRANDE n. 6.149, de 14 de dezembro de 2020. 

3. RESULTADO DEFINITIVO DOS CANDIDATOS DO CADASTRO RESERVA 
CONSIDERADO APTOS E INAPTOS APÓS A ENTREGA DE DOCUMENTOS POR 
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

3.1. Relação dos candidatos DEFERIDOS na 2º fase – investigação Social e Exame 
de Saúde, que foram convocados do cadastro reserva, deferidos por ordem alfabética, 
constante no ANEXO I, por estarem em conformidade com as normas previstas 
observadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “k” 7.1.5, do EDITAL 
DE SELEÇÃO INTERNA N. 002/2020 – SESDES;
3.1.1. Relação definitiva dos candidatos INDEFERIDOS, por ordem alfabética, constante 
no ANEXO II, por não estarem em conformidade com as normas previstas no EDITAL 
DE SELEÇÃO INTERNA n. 002/002/2020 – SESDES, descritas nas alíneas e subitens no 
campo “motivo” do referido anexo.

4. DOS RECURSOS
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4.1. Não serão aceitos recursos contra a relação definitiva dos candidatos inscritos, 
aprovados e classificados na 2ª Fase – Investigação Social e Exame de Saúde.

5. CONVOCAÇÕES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

5.1. Considerando a eliminação dos candidatos, constante nos subitens 2.1.1 e 
2.1.2 deste Edital, convoca - se os candidatos abaixo relacionados, deferidos e 
classificados do cadastro reserva, para dar continuidade na participação do processo 
seletivo:

a) Classificação 32º - MARCELO GAMARRA LESCANO, cadastro n. 386043/01;
b) Classificação 34º - CLAUDINEI SANTOS DE ALENCASTRO, cadastro n. 390886/01;

5.2. Os candidatos deverão apresentar os comprovantes originais constantes nas alíneas 
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “k” do subitem 7.1.5, do EDITAL DE SELEÇÃO 
INTERNA N. 002/2020 – SESDES, publicado no Diário Oficial de Campo Grande/MS n. 
6.005, de 20 de julho de 2020, exclusivamente na Gerência de Capacitação Profissional 
– GECAP da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande/MS, sito a Rua Usi Tomi, 567 
– Carandá Bosque I.
5.4. Dia: 14 de junho de 2021.
5.5. Horários: das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

6. REENSALAMENTO

6.1. A Comissão Organizadora, por necessidade e conveniência, decide realizar o 
reensalamento dos candidatos convocados no Edital de Seleção Interna n. 002/011/2020 
– SESDES, publicado no Diário Oficial de Campo Grande n. 6.286, de 04 de maio de 
2021;
6.1.1. Considerando o subitem 6.1, foram realizados os reensalamentos com os 
candidatos devidamente deferidos, conforme o Edital de Seleção Interna n. 002/004/2020 
–SESDES, publicado no Diário Oficial de Campo Grande n. 6.109, de 04 de novembro 
de 2020;
6.1.1.1. Em decorrência da consideração constante no subitem 6.1.1 deste Edital, os 
candidatos foram convocados por meio de ligação telefônica;
6.2. A relação nominal dos candidatos reensalados consta no ANEXO III, deste Edital.

7. CONVOCAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR

7.1. Em cumprimento à decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança 
n. 0811071-21.2021.8.12.0001, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública e 
de Registros Públicos de Campo Grande – MS, a Comissão Organizadora providenciou o 
retorno, ao 1º Processo Simplificado de Seleção Interna para a Capacitação de Guardas 
Civis Metropolitanos na Utilização de Armamento Letal Semi-Automática Pistola .40, do 
candidato EVANDRO ZANARDI BRANDÃO, sob o cadastro n. 392940/01;
7.1.1. Considerando o subitem 7.1. deste Edital, convoca-se o referido candidato, para 
dar continuidade na participação do processo seletivo, e para a 3ª FASE – 1º Curso de 
Capacitação para Utilização de Armamento Letal, Semi-Automática Pistola .40, onde 
deverá comparecer uniformizado e com os materiais de acordo com o subitem 8.4 deste 
Edital, na Turma KILO, nos dias, horários e locais conforme o ANEXO IX E ANEXO X.

8. DA CONVOCAÇÃO PARA 3ª FASE – 1º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 
DE ARMAMENTO LETAL, SEMI-AUTOMÁTICA PISTOLA .40

8.1. Estão convocados para o 1º Curso de Capacitação para Utilização de Armamento 
Letal, Semi-Automática Pistola .40, os candidatos que atenderão aos requisitos das fases 
anteriores, sendo classificados dentro do número de vagas conforme os subitens 2.2.1, 
do Edital de Seleção Interna n. 002/2020 – SESDES, publicado no Diário Oficial de 
Campo Grande – MS n. 6.005, de 20 de julho de 2020;
8.2. Os candidatos relacionados nos ANEXOS IV, V, VI, VII, VIII e IX deste 
Edital, respectivamente das TURMAS Fox, Golf, Hotel, Índia, Juliet e Kilo deverão 
comparecer uniformizados e com os materiais de acordo com o do Subitem 8.4 deste 
Edital;
8.3. Os candidatos deverão comparecer nos horários e locais do curso descritos no 
CRONOGRAMA ANEXO X;
8.4. O Uniforme a ser utilizado no Curso: uniforme completo de serviço, calça na cor 
azul marinho, gandola com manga comprida na cor azul marinho, SUTACHE, camiseta 
na cor azul marinho institucional ou lisa, gorro com pala na cor azul marinho, bombacha, 
coturno, cinto tático, coldre;
8.4.1. Os candidatos do sexo masculino deverão comparecer com cabelos curtos, sem 
barba e costeletas, admitindo-se tão somente o uso de bigode curto;
8.4.2. As candidatas do sexo feminino deverão comparecer com os cabelos presos, 
no mínimo com o penteado tipo rabo de cavalo, e o uso de acessórios e maquiagem, 
deverão ser o mais discreto possível;
8.4.3. Os candidatos deverão manter o uniforme bem cuidado e totalmente abotoado, 
com calçados limpos e, se for o caso, engraxados, garantindo a padronização do corpo 
discente;
8.4.4. Os candidatos convocados deste Edital, deverão comparecer munidos dos seguintes 
materiais e equipamentos de uso individual: óculos de proteção, protetor auricular, cinto 
e coldre tático, Porta Carregador duplo para PT 100 Calibre .40, caneta esferográfica na 
cor azul, caderno ou bloco para anotações, garrafa com água para hidratação;

9. DO PLANO DE CURSO

9.1. O Plano de Curso do 1º Curso de Capacitação para Utilização de Armamento Letal, 
Semi-Automática Pistola .40, consta no Edital de Seleção Interna n. 002/011/2020 – 
SESDES, publicado no Diário Oficial de Campo Grande n. 6.286, de 4 de maio de 2021.

10. DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA NO CURSO

10.1. Os alunos do curso deverão obrigatoriamente utilizar máscaras de proteção, 
conforme previsão constante no Decreto n. 14.195, de 18 de março 2020, que declara 
situação de emergência no Município de Campo Grande e define medidas de prevenção 
e enfrentamento à COVID-19;
10.1.1. A utilização de máscaras de proteção está devidamente prevista no art. 1º do 
Decreto n. 14.293, de 11 de maio de 2020, que “determina a utilização de máscaras de 
proteção, no exercício de suas atividades, para os funcionários, empregados, servidores 
e colaboradores dos órgãos e das entidades da administração pública municipal, durante 
o período de emergência da COVID-19”.

CAMPO GRANDE, 02 DE JUNHO DE 2021.

VALÉRIO AZAMBUJA

Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

ANEXO I - RESULTADO DEFINITIVO DOS CANDIDATOS DO CADASTRO 
RESERVA CONSIDERADO APTOS, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

ORD CLAS CAD. NOME RESULTADO
1 20º 214108/02 ADAILSON COSTA LOPES APTO

ORD CLAS CAD. NOME RESULTADO
2 21º 399711/01 CLAUDEMIR RONDON MONTEIRO APTO
3

22º
393593/01 GUILHERME GONÇALVES DE 

OLIVEIRA
APTO

4 24º 387415/01 JOCIMAR CALDEIRA CABRAL APTO
5 25º 387269/01 ANDRÉA YUMIKO ALEN MIDOGUTI APTO
6 27º 387444/01 ADELINO CANDIDO DE LIMA JUNIOR APTO
7 28º 387330/01 JORGE FRANCISCO DOS SANTOS APTO
8 29º 388133/01 JEANS WAGNER FRETES ORTIGOZA APTO
9 31º 394103/01 BRUNO DUARTE DE ALMEIDA APTO

ANEXO II - RESULTADO DEFINITIVO DOS CANDIDATOS DO CADASTRO 
RESERVA CONSIDERADO INDEFERIDOS, POR ORDEM ALFABÉTICA.

ORD CADASTRO NOME COMPLETO MOTIVO

1 387607/01 FABIANO LUIZ DE 
OLIVEIRA ANUNCIATO

Por NÃO cumprir o subitem 
7.1.1.1; o candidato foi 
eliminado por ser considerado 
Inapto no Estágio de 
Qualificação Profissional de 
2020, de acordo com o Anexo 
III do subitem 2.2, do Edital 
de Convocação n. 035/2020 
– SESDES, publicado em 
Diário Oficial do Município – 
DIOGRANDE n. 6.149, de 14 
de dezembro de 2020.

2 393620/01 GEILSON MARTINS DA 
SILVA

Por NÃO cumprir o subitem 
7.1.1.1; o candidato foi 
eliminado por ser considerado 
Inapto no Estágio de 
Qualificação Profissional de 
2020, de acordo com o Anexo 
III do subitem 2.2, do Edital 
de Convocação n. 035/2020 
– SESDES, publicado em 
Diário Oficial do Município – 
DIOGRANDE n. 6.149, de 14 
de dezembro de 2020.

3 390872/01 JENTILO PEREIRA 
CABREIRA

Por NÃO cumprir as alíneas 
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, 
“h”, ”i”, “j” e “k” do subitem 
7.1.5.

ANEXO III – REENSALAMENTO DOS CANDIDATOS

CAD. NOME DA TURMA PARA 
TUMA

387305/01 JOSUÉ ANTONIO TEODORO BRAVO KILO
deste edital.

387356/01 MARCELO FELTRIN GUIMARÃES BRAVO ÍNDIA 
deste edital

392944/01 KELSON CORREA MACEDO X BRAVO

387520/01 PAULO SÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS BRAVO HOTEL
deste edital

387253/01 BRUNO ALEX TERÊNCIO DE OLIVEIRA X BRAVO

383375/02 SIDELMIR DE OLIVEIRA JÚNIOR CHARLIE KILO
deste edital

387115/01 ANA PAULA BARRETO DELTA ECHO

381836/02 JULIANDINA AMELUCA FREITAS 
CAMINHA ECHO ÍNDIA 

deste edital
387574/01 DOUGLAS IOMAR DE SOUZA ECHO DELTA
386063/01 EDGAR HILARIO CABRERA ROJAS X ECHO

ANEXO IV – TURMA FOX – DIAS: 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2021.
TURMA FOX
07, 08 e 09 de junho
ORD. CADASTRO NOME
1 278297/02 ANA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA
2 386032/01 ANDRYANDER LOPES BARBOSA GONÇALVES
3 390865/01 CLEITON TENÓRIO DE LIMA DA SILVA 
4 388128/01 DAVID WANDERSON DA SILVA LIMA
5 387512/01 DIRCEU CABRAL
6 385833/01 EBERSON BARROS RODRIGUES
7 385864/01 EDILSON MESSIAS SANTOS 
8 386078/01 ERICKSON ZANÁRIO CORRÊA
9 386087/01 GENIVAL AUGUSTO FERNANDES
10 397724/01 GLADSON SATURNINO DOS SANTOS
11 387496/01 LEILSON ALLAN DE SOUZA
12 387503/01 LUIS CELSO DA SILVA
13 386108/01 MARCELO HENRIQUE DA SILVA COSTA
14 392527/01 MARCO ANTONIO SANTOS DA SILVA THILL
15 387261/01 MAURÍCIO AUGUSTO MIRANDA
16 387558/01 NEILOR MACHADO DE MOURA JUNIOR
17 378723/02 PATRICK GABRIEL MENDES FILHO
18 392906/01 REINALDO SILVA FREITAS
19 387296/01 REINALDO SOUZA DE ABREU
20 385411/02 RODRIGO FISCHER DE OLIVEIRA

ANEXO V – TURMA GOLF – DIAS: 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2021.
TURMA GOLF
14, 15 e 16 de junho
ORD. CADASTRO NOME
1 392127/01 ALEXANDRE DEBOLETO
2 386133/01 ANDERSON CAETANO PACHECO
3 397769/01 CLEISON FERREIRA DA SILVA
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TURMA GOLF
14, 15 e 16 de junho
ORD. CADASTRO NOME
4 387647/01 EDUARDO RIBEIRO SAKAMOTO
5 387141/01 ELCIO SATI FERREIRA
6 387652/01 ELTON PATRÍCIO DOS SANTOS FEDERÍCI
7 389921/01 EMERSON RODRIGUES MONTEIRO
8 373809/03 EMERSON VIEIRA THEODORICO
9 388631/01 FELLIPE DE LIMA SEVERO
10 397817/01 GENILSON OLIVEIRA DE FREITAS
11 387639/01 GILMAR VILELA RODRIGUES
12 390908/01 GILSON DE CASTRO LIBÓRIO
13 389163/02 LILIANE CAMINHA DE OLIVEIRA
14 392134/01 LUCAS FLAVIO ADORNO
15 393586/01 MARCOS ANTONIO DA SILVA
16 394136/01  NEWMAR SILVA DE MORAES
17 377088/02 RODRIGO TOSTA DA SILVA
18 382227/03 SÉRGIO COIMBRA DE CAMARGO
19 390956/01 VAGUENFLIR GARCIA DO NASCIMENTO
20 392170/01 WELLINGTON DO NASCIMENTO MARTINS 

ANEXO VI – TURMA HOTEL – DIAS: 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2021.
TURMA HOTEL
21, 22 e 23 de junho
ORD. CADASTRO NOME
1 383359/02 ADRIANO DA SILVA MENDES
2 387230/01 ALTAMIRO FERREIRA DE LUCENA JUNIOR
3 387494/01 ANSELMO BISPO CONFESSOR
4 387565/01 AYTON FLORES
5 393595/01 BRUNO DA SILVA LIMA
6 378506/02 EDMAR IVO VAREIRO
7 387682/01 EDSON JAMIRO DE MOURA
8 394104/01 GERSON DOS SANTOS
9 397815/01 HELITON PEREIRA DOS SANTOS
10 386038/01 JOÃO EDSON DOS SANTOS
11 387650/01 JONNATHAN PEREIRA CASSOL
12 377794/03 JOSIANE DA SILVA
13 387466/01 LUCIANO GUTEMBERG DA SILVA VARGAS
14 392138/01 MARCOS ANTONIO URBANEK
15 397727/01 OSAEL PEDROSO DE ALMEIDA
16 387520/01 PAULO SÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS
17 388625/01 ROBSON BENITES DE PAULA
18 390934/01 SANDRO SOUZA ALVES
19 397752/01 WALKER DA SILVA MARTINS
20 389880/01 WILLIAN DOS SANTOS ALVES

ANEXO VII – TURMA ÍNDIA – DIAS: 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2021.
TURMA ÍNDIA
28, 29 e 30 de junho
ORD. CADASTRO NOME
1 315052/01 AGUIMAR LOPES DE LIMA
2 390882/01 AILTO NUNES DA CRUZ
3 389862/01 ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS
4 392910/01 ANTONIO CARLOS BRAGA
5 387447/01 CLEBER MORAES DE MENDONÇA
6 394121/01 ELSON DE SOUZA NOVAES
7 387680/01 EMERSON ABECI MOARALES FINAMOR
8 397754/01 GILMAR BARBOSA
9 388133/01 JEANS WAGNER FRETES ORTIGOZA
10 397764/01 JESSÉ CARVALHO DOS SANTOS
11 390895/01 JOÃO BASTISTA DOS SANTOS FILHO
12 387330/01 JORGE FRANCISCO DOS SANTOS
13 372023/04 JOSÉ RONALDO DA SILVA
14 381836/02 JULIANDINA AMELUCA FREITAS CAMINHA
15 385899/01 LEANDRO DA SILVA RIVERO
16 387356/01 MARCELO FELTRIN GUIMARÃES
17 385796/01 PETERSON COTE PEREIRA
18 387232/01 WANDERSON COSMO DE ARAÚJO
19 392949/01 WENDELL GALVÃO LEITE PEDROZO
20 392149/01 ZAQUEU DOS SANTOS SILVA

ANEXO VIII – TURMA JULIET – DIAS: 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2021.
TURMA JULIET
05, 06 e 07 de julho
ORD. CADASTRO NOME
1 387649/01 ADEMIR DE SOUZA BARBOSA
2 388939/02 ALEXANDRO ALVES PAIVA
3 389866/01 ANTONIO APARECIDO ARANTE FERREIRA
4 387570/01 CHARLLES RODRIGUES DE ANDRADE
5 387443/01 CLEITON RODRIGUES SANTANA
6 245879/03 EDENIL VICENTE PEREIRA
7 389834/01 ELISON SILVA DE OLIVEIRA 
8 392164/01 ELIZETE DOS SANTOS DA SILVA
9 392908/01 ISMAEL FRANCO LOPES
10 382173/02 JAIR ALVES DE ANDRADE
11 388138/01 JESSICA LARA GONÇALVES
12 371766/02 JOSÉ ALEXANDRE FARIA RIBEIRO
13 390881/01 JOSÉ MARCOS CABRAL DE MOURA
14 389898/01 LINO IAHNN CARDOSO

TURMA JULIET
05, 06 e 07 de julho
ORD. CADASTRO NOME
15 386109/01 MANOEL CANDIDO MORAIS
16 386083/01 MÁRCIO ALVES RIBEIRO
17 387283/01 MAYCKON DIONY ARGELHO DE MACEDO
18 387713/01 OSMAR JORGE SOARES
19 387765/01 ROBERTO MONTEIRO DA SILVA 
20 393628/01 ROBERTO OLIVE DA SILVA

ANEXO IX – TURMA KILO – DIAS: 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2021.
TURMA KILO
12, 13 e 14 de julho
ORD. CADASTRO NOME
1 214108/02 ADAILSON COSTA LOPES
2 387444/01 ADELINO CANDIDO DE LIMA JUNIOR
3 392497/01 ADRIANO FERREIRA DA SILVA
4 387269/01 ANDRÉA YUMIKO ALEN MIDOGUTI
5 394103/01 BRUNO DUARTE DE ALMEIDA
6 399711/01 CLAUDEMIR RONDON MONTEIRO
7 392940/01 EVANDRO ZANARDI BRANDÃO
8 392745/01 FRANCISCO DE ASSIS DIAS
9 393593/01 GUILHERME GONÇALVES DE OLIVEIRA
10 386033/01 ISAIAS DE OLIVEIRA LEMES
11 387415/01 JOCIMAR CALDEIRA CABRAL
12 387305/01 JOSUÉ ANTONIO TEODORO
13 387239/01 PEDRO HENRIQUE CHAVES DOS SANTOS
14 387368/01 RICARDO ALVES DIAS
15 383375/02 SIDELMIR DE OLIVEIRA JÚNIOR

ANEXO X – CRONOGRAMA
1º DIA 
PERÍODO DA 
AULA

QTD DE 
ALUNOS DISCIPLINA C.H. LOCAL

MATUTINO 20

-  Armamento, 
Munição e Tiro 
(Teórica)

2h/a

Associação 
Nacional 
dos Agentes 
Rodoviários 
Federais - 
ASNARF, 
localizada 

 ALUNOS

R. Aclimação, 
420 - Cep: 79079 
- 065 - Chácara 
das Mansões

07h30 às 12h   

  

-  Armamento, 
Munição e 
Tiro (Prática – 
Treinamento em 
seco)

3h/a

Estande de 
Tiro da Policia 
Rodoviária 
Federal – 
localizado na 
Rodovia BR-163, 
Km 463, s/n 
– Zona Rural, 
Campo Grande - 
MS, 79100 - 000

VESPERTINO 20

-  Armamento, 
Munição e 
Tiro (Prática – 
exercícios de 
tiro)

5h

Estande de 
Tiro da Policia 
Rodoviária 
Federal – 
localizado na 
Rodovia BR-163, 
Km 463, s/n 
– Zona Rural, 
Campo Grande - 
MS, 79100 - 000

 ALUNOS

13h – 17h30  

2º DIA 
PERÍODO DA 
AULA

QTD DE 
ALUNOS DISCIPLINA C.H. LOCAL

MATUTINO 20

-  Armamento, 
Munição e 
Tiro (Prática – 
exercícios de 
tiro)

5h/a

Estande de 
Tiro da Policia 
Rodoviária 
Federal – 
localizado na 
Rodovia BR-163, 
Km 463, s/n 
– Zona Rural, 
Campo Grande - 
MS, 79100 - 000

 ALUNOS
07h30 às 12h  

  

VESPERTINO 20

-  Armamento, 
Munição e 
Tiro (Prática – 
exercícios de 
tiro)

5h/a

Estande de 
Tiro da Policia 
Rodoviária 
Federal – 
localizado na 
Rodovia BR-163, 
Km 463, s/n 
– Zona Rural, 
Campo Grande - 
MS, 79100 - 000

 ALUNOS

13h – 17h30  

3º DIA



DIOGRANDE n. 6.312PÁGINA 29 - segunda-feira, 7 de junho de 2021

PERÍODO DA 
AULA

QTD DE 
ALUNOS DISCIPLINA C.H. LOCAL

MATUTINO 20

-  Armamento, 
Munição e 
Tiro (Prática – 
exercícios de 
tiro)

5h/a

Estande de 
Tiro da Policia 
Rodoviária 
Federal – 
localizado na 
Rodovia BR-163, 
Km 463, s/n 
– Zona Rural, 
Campo Grande - 
MS, 79100 - 000

 ALUNOS
07h30 às 12h  

  

VESPERTINO 20

-  Armamento, 
Munição e 
Tiro (Prática – 
exercícios de 
tiro)

5h/a

Estande de 
Tiro da Policia 
Rodoviária 
Federal – 
localizado na 
Rodovia BR-163, 
Km 463, s/n 
– Zona Rural, 
Campo Grande - 
MS, 79100 - 000

 ALUNOS

13h – 17h30  

ATOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

(LOTES: AMPLA CONCORRÊNCIA)

A Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, torna pública a realização 

da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO: 120/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28.334/2021-37

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER 

AS DEMANDAS JUDICIAIS

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 07h50min do dia 21/06/2021

ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h00min do dia 21/06/2021

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc

Para todas as referências de tempo será observado o horário local (MS). 

A íntegra do edital poderá ser obtida no site acima e no portal da transparência: http://

transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/

Campo Grande - MS, 04 de junho de 2021.
CARMELA RYSDYK FÁBIO DE ALMEIDA SERRA SOUTO
Superintendente de Licitações e 
Compras Diretas

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

A Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, torna público aos 

interessados o RESULTADO da licitação a seguir informada, sendo os lotes adjudicados 

pelo Pregoeiro e o procedimento homologado pelo Exmo. Senhor Prefeito em 04.06.2021: 

PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7.881/2021-51

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 

ODONTOLÓGICO 

As demais informações quanto ao procedimento licitatório, acessar o link: http://

transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/  

Campo Grande - MS, 04 de junho de 2021.
CARMELA RYSDYK JOSÉ GUILHERME JUSTINO DA SILVA
Superintendente de Licitações e 
Compras Diretas Pregoeiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073 CELEBRADA EM 21 DE MAIO 

DE 2021.

PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria-Executiva 

de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do Sistema de 

Registro de Preços - SUPREP e as empresas Comercial T & C Ltda, CGMED Comércio de 

Produtos Hospitalares Ltda, Youssif Amim Youssif, Seven Comércio e Serviços Ltda, Silva 

& Castro Ltda e JV Comércio de Alimentos Eireli.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal 

nº 13.979/2020, Lei Complementar nº 142/2009 e nº 123/2006 e suas alterações, 

Decretos Municipais nº 9.623/2006, nº 12.480/2014, nº 12.804/2016 e nº 14.666/2021, 

Pregão Eletrônico nº 066/2021, procedimento licitatório e Processo Administrativo nº 

27.365/2021-25.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios – carga seca II.

PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de publicação, conforme o Decreto Municipal 

nº 12.480/2014. 

LOTES E VALORES: 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD. VALOR 
UNIT.

COMPROMITENTE 
FORNECEDOR

01

Amido - 
Tipo: milho; 
Composição 
mínima: à base 
de hidrato de 
carbono extraído 
dos grãos de 
milho; Isento: 
umidade; 
Apresentação: 
pó; Cor: branco; 
Requisito: 
ausência de 
resíduos, 
impurezas, 
bolor, odor não 
característico 
e materiais 
estranhos; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação e/
ou número do 
lote, validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 500 - 
Grs.

15.059 R$2,95 COMERCIAL T & C 
LTDA

02

Biscoito - Tipo: 
rosquinha; 
Sabor: chocolate; 
Composição 
mínima: 
farinha de trigo 
enriquecida com 
ferro e ácido 
fólico, gordura 
vegetal, açúcar, 
sal e fermento; 
Isento: gordura 
trans; Requisito: 
ausência de 
sujidades, 
matéria terrosa, 
parasitos e larvas; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 400 - 
Grs.

157.951 R$2,97

SEVEN COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA

2.1

Biscoito - Tipo: 
rosquinha; 
Sabor: chocolate; 
Composição 
mínima: 
farinha de trigo 
enriquecida com 
ferro e ácido 
fólico, gordura 
vegetal, açúcar, 
sal e fermento; 
Isento: gordura 
trans; Requisito: 
ausência de 
sujidades, 
matéria terrosa, 
parasitos e larvas; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 400 - 
Grs.

52.650 R$2,97
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03

Carne - Origem: 
bovina; Corte: 
charque em 
cubos; Requisito: 
com no máximo 
7% de gordura, 
sem sebo, 
sujidades, 
parasitas e 
materiais 
estranhos; 
Embalagem: 
acondicionados 
em plástico-
selada a vácuo, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
constar dados 
de identificação, 
procedência, data 
de fabricação e/
ou número do 
lote, validade, 
informação 
nutricional e peso 
líquido.

Emb - 
1 - Kg 64.704 R$29,79

JV COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS 
EIRELI

3.1

Carne - Origem: 
bovina; Corte: 
charque em 
cubos; Requisito: 
com no máximo 
7% de gordura, 
sem sebo, 
sujidades, 
parasitas e 
materiais 
estranhos; 
Embalagem: 
acondicionados 
em plástico-
selada a vácuo, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
constar dados 
de identificação, 
procedência, data 
de fabricação e/
ou número do 
lote, validade, 
informação 
nutricional e peso 
líquido.

Emb - 
1 - Kg 21.567 R$29,79

04

Feijão - Tipo: 
preto; Qualidade: 
tipo 1, grupo 
1, comum; 
Apresentação: 
grãos novos,  
inteiros, aspecto 
brilhoso e liso; 
Requisito: 
ausência de 
matéria terrosa, 
materiais 
estranhos, 
pedras, parasitos 
ou fungos; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional e peso 
líquido.

Emb - 
1 - Kg 51.393 R$6,38 SILVA & CASTRO 

LTDA

4.1

Feijão - Tipo: 
preto; Qualidade: 
tipo 1, grupo 
1, comum; 
Apresentação: 
grãos novos,  
inteiros, aspecto 
brilhoso e liso; 
Requisito: 
ausência de 
matéria terrosa, 
materiais 
estranhos, 
pedras, parasitos 
ou fungos; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional e peso 
líquido.

Emb - 
1 - Kg 17.131 R$6,38

05

Macarrão - 
Tipo: parafuso; 
Composição 
mínima: farinha 
de trigo e/ou 
sêmola de trigo 
enriquecidas com 
ferro e ácido 
fólico, ovos e 
corantes naturais; 
Requisito: 
ausência de 
mofo, manchas, 
sujidades, 
parasitos, 
larvas, materiais 
estranhos; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 500 - 
Grs.

86.651 R$2,10

JV COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS 
EIRELI

5.1

Macarrão - 
Tipo: parafuso; 
Composição 
mínima: farinha 
de trigo e/ou 
sêmola de trigo 
enriquecidas com 
ferro e ácido 
fólico, ovos e 
corantes naturais; 
Requisito: 
ausência de 
mofo, manchas, 
sujidades, 
parasitos, 
larvas, materiais 
estranhos; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 500 - 
Grs.

28.883 R$2,10
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06

Aveia - Tipo: 
flocos; 
Apresentação: 
grãos finos; 
Composição 
mínima: à base 
de laminação 
fina dos grãos de 
aveia; Requisito: 
ausência de 
matéria terrosa, 
mofo, parasitos, 
larvas, materiais 
estranhos e 
detritos animais 
ou vegetais; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação e 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 500 - 
Grs.

11.583 R$5,59

6.1

Aveia - Tipo: 
flocos; 
Apresentação: 
grãos finos; 
Composição 
mínima: à base 
de laminação 
fina dos grãos de 
aveia; Requisito: 
ausência de 
matéria terrosa, 
mofo, parasitos, 
larvas, materiais 
estranhos e 
detritos animais 
ou vegetais; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação e 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 500 - 
Grs.

3.860 R$5,59

07

Complemento 
alimentar - Tipo: 
farinha láctea; 
Uso: crianças 
a partir de 6 
meses de vida; 
Composição: 
farinha de trigo 
enriquecida 
com ferro e 
ácido fólico, 
açúcar, leite 
em pó integral, 
vitaminas e 
minerais, sal e 
aromatizante; 
Vitaminas: 
mínimo de 10 
(vitamina C, 
niacina, ferro, 
vitamina E, ácido 
pantotênico, 
vitaminas B1, 
B2, B6, A, ácido 
fólico, vitamina 
D e vitamina 
B12); Contém: 
glúten; Requisito: 
ausência de 
sujidades, matéria 
terrosa, materiais 
estranhos, 
parasitos e larvas; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação e 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 230 - 
Grs

31.715 R$4,30 COMERCIAL T & C 
LTDA

7.1

Complemento 
alimentar - Tipo: 
farinha láctea; 
Uso: crianças 
a partir de 6 
meses de vida; 
Composição: 
farinha de trigo 
enriquecida 
com ferro e 
ácido fólico, 
açúcar, leite 
em pó integral, 
vitaminas e 
minerais, sal e 
aromatizante; 
Vitaminas: 
mínimo de 10 
(vitamina C, 
niacina, ferro, 
vitamina E, ácido 
pantotênico, 
vitaminas B1, 
B2, B6, A, ácido 
fólico, vitamina 
D e vitamina 
B12); Contém: 
glúten; Requisito: 
ausência de 
sujidades, matéria 
terrosa, materiais 
estranhos, 
parasitos e larvas; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação e 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 230 - 
Grs

10.571 R$4,07
JV COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS 
EIRELI
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08

Gelatina - 
Sabor: abacaxi; 
Apresentação: em 
pó; Composição 
mínima: 
gelatina, sal, 
maltodextrina, 
regulador de 
acidez acido 
fumárico e 
citrato de sódio, 
aromatizante e 
corante artificiais 
idênticos ao 
natural; Isento: 
glúten; Requisito: 
ausência de 
sujidades, 
parasitos e larvas; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação e 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb - 
1 - Kg 8.940 R$10,00

YOUSSIF AMIM 
YOUSSIF

8.1

Gelatina - 
Sabor: abacaxi; 
Apresentação: em 
pó; Composição 
mínima: 
gelatina, sal, 
maltodextrina, 
regulador de 
acidez acido 
fumárico e 
citrato de sódio, 
aromatizante e 
corante artificiais 
idênticos ao 
natural; Isento: 
glúten; Requisito: 
ausência de 
sujidades, 
parasitos e larvas; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação e 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb - 
1 - Kg 2.979 R$10,00

09

Gelatina - Sabor: 
morango; 
Apresentação: em 
pó; Composição 
mínima: 
gelatina, sal, 
maltodextrina, 
regulador de 
acidez acido 
fumárico e 
citrato de sódio, 
aromatizante e 
corante artificiais 
idênticos ao 
natural; Isento: 
glúten; Requisito: 
ausência de 
sujidades, 
parasitos e larvas; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação e 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb - 
1 - Kg 17.097 R$7,80

CGMED 
COMÉRCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA

9.1

Gelatina - Sabor: 
morango; 
Apresentação: em 
pó; Composição 
mínima: 
gelatina, sal, 
maltodextrina, 
regulador de 
acidez acido 
fumárico e 
citrato de sódio, 
aromatizante e 
corante artificiais 
idênticos ao 
natural; Isento: 
glúten; Requisito: 
ausência de 
sujidades, 
parasitos e larvas; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação e 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb - 
1 - Kg 5.698 R$7,80
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10

Gelatina - 
Sabor: uva; 
Apresentação: em 
pó; Composição 
mínima: 
gelatina, sal, 
maltodextrina, 
regulador de 
acidez acido 
fumárico e 
citrato de sódio, 
aromatizante e 
corante artificiais 
idênticos ao 
natural; Isento: 
glúten; Requisito: 
ausência de 
sujidades, 
parasitos e larvas; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação e 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb - 
1 - Kg 9.678 R$7,80

10.1

Gelatina - 
Sabor: uva; 
Apresentação: em 
pó; Composição 
mínima: 
gelatina, sal, 
maltodextrina, 
regulador de 
acidez acido 
fumárico e 
citrato de sódio, 
aromatizante e 
corante artificiais 
idênticos ao 
natural; Isento: 
glúten; Requisito: 
ausência de 
sujidades, 
parasitos e larvas; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação e 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb - 
1 - Kg 3.225 R$7,80

11

Macarrão - 
Tipo: letrinhas; 
Composição 
mínima: farinha 
de trigo e/ou 
sêmola de trigo 
enriquecidas com 
ferro e ácido 
fólico, ovos e 
corantes naturais; 
Requisito: 
ausência de 
mofo, manchas, 
sujidades, 
parasitos, 
larvas, materiais 
estranhos; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 500 - 
Grs.

6.123 R$3,37
JV COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS 
EIRELI

12

Canjica - Tipo: 
de milho; Classe: 
branca; Grupo: 
misturada; 
Subgrupo: 
despeliculada; 
Requisito: 
ausência de 
sujidades, matéria 
terrosa, parasitos, 
larvas e mofo; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 500 - 
Grs.

17.135 R$3,55

COMERCIAL T & C 
LTDA

12.1

Canjica - Tipo: 
de milho; Classe: 
branca; Grupo: 
misturada; 
Subgrupo: 
despeliculada; 
Requisito: 
ausência de 
sujidades, matéria 
terrosa, parasitos, 
larvas e mofo; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 500 - 
Grs.

5.711 R$3,55

13

Tempero - Tipo: 
ervas finas; 
Composição: 
mistura de no 
mínimo 3 (três) 
ervas diferentes; 
Requisito: 
ausência de 
sujidades, 
matérias 
estranhas, larvas 
ou parasitos; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação 
nutricional, 
ingredientes e 
peso líquido.

Emb 
- 10 - 
Grs.

21.533 R$0,99
JV COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS 
EIRELI
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13.1

Tempero - Tipo: 
ervas finas; 
Composição: 
mistura de no 
mínimo 3 (três) 
ervas diferentes; 
Requisito: 
ausência de 
sujidades, 
matérias 
estranhas, larvas 
ou parasitos; 
Embalagem: 
hermeticamente 
fechada, 
resistente, não 
violada e atóxica; 
Requisito da 
embalagem: 
conter dados de 
identificação, 
procedência, data 
de fabricação 
e/ou número 
do lote, data 
de validade, 
informação.

Emb 
- 10 - 
Grs.

7.177 R$0,99

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da contratação dos produtos da presente Ata de 
Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos 
Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de 
empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas 
no edital e ao que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações.
ASSINATURAS: André de Moura Brandão, Daniel Messias, Kelsen Vian da Silva, Alberto 
Youssef, Wilson de Carvalho Santana, Ueder Silva Feitosa e Juvenal Batista de Oliveira.
Campo Grande - MS, 04 de junho de 2021. 
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73.915/2020-33
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021
OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ, 
AÇÚCAR, COPO DESCARTÁVEL E CHÁ).
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da 
Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência 
do Sistema de Registro de Preços – SUPREP, tendo por base o 1º Termo Aditivo da Ata de 
Registro de Preços nº 010/2021, torna público o cancelamento do lote descrito abaixo:

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MARCA PREÇO 
UNITÁRIO 

002 Açúcar - Tipo: cristal; Cor: 
branco. Emb 2 Kg Sonora CANCELADO

Campo Grande - MS, 04 de junho de 2021.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

ÓRGÃOS COLEGIADOS
        

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 025/2021

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO E DEFERIMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 
REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE-MS.

O Conselho Municipal de Assistência Social–CMAS de Campo Grande/MS no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o inciso X do artigo 3º, da Lei Municipal n. 3.108 
de 20 de dezembro de 1994, e consubstanciada na aprovação da plenária da 483ª 
Sessão Ordinária, de 28 de Maio de 2021. 

DELIBERA:

Art. 1º. Aprovar o Oficio N.756/SGSUAS/SAS referente ao Relatório de Gestão do 
período de janeiro a outubro de 2020 da Secretaria Municipal de Assistência Social 
– SAS.

Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
                           
Campo Grande, 28 de Maio de 2021.

Consª. Gysélle Saddi Tannous
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 026/2021.

ATUALIZA INSCRIÇÃO DE SERVIÇO DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E APROVA RELATÓRIO PARECER POR MEIO DOS, 
RELATÓRIOS TÉCNICOS DO CMAS DOS ANOS ANTERIORES E PROCESSO ATUAL, 
COMO PREVÊ NA RESOLUÇÃO CNAS 14/14 DA COMISSÃO DE INSCRIÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E 

NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COFI DO CMAS DE CAMPO 
GRANDE/MS

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições que 
lhe confere o artigo 3º, da Lei Municipal n. 3.108 de 20 de dezembro de 1994, e 
consubstanciada na aprovação da plenária da 483ª Sessão Ordinária de 28 de Maio 
de 2021.

Considerando a Deliberação N. 15 de 05 de abril de 2016 que dispõe sobre os Parâmetros 
para Inscrição e de Regularidade Anual de Entidades e Organizações de Assistência 
Social, bem como dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais;

DELIBERA:

Art. 1º. Aprovar atualização de inscrição de Serviços das Entidades e Organizações de 
Assistência Social,do ano 2020, conforme detalhamento no anexo abaixo. 

Art. 2º. Aprovar os Relatórios Pareceres n. 072, da Comissão de Inscrição, Fiscalização 
e Acompanhamento de Entidades Governamentais e Não Governamentais de Assistência 
Social – COFI do CMAS de Campo Grande/MS. 

Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
                           
Campo Grande, 28 de maio de 2021.

Consª. Gysélle Saddi Tannous
Presidente do CMAS

ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 026/2021

ENTIDADE DATA CNPJ INSCRIÇÃO CONCESSÃO TIPIFICAÇÃO/
RES. CNAS

Federação 
das APAES 
do Estado 
de Mato 
Grosso 
do Sul – 
FEAPAES MS

28/05/2021 00.637.112/ 
0001-58

Inscrição de 
n. 76

Atualização de 
inscrição de 
Serviço

Serviço de As-
sessoramento.

Inscrição de 
n. 119

Serviço de 
Defesa e 
Garantia de 
Direitos.

DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 027/2021

INDEFERE A INSCRIÇÃO DE SERVIÇO DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO CASA DE 
MARIA.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições que 
lhe conferem o do artigo 3º, da Lei Municipal n. 3.108 de 20 de dezembro de 1994, e 
consubstanciada na aprovação da plenária da 483º Sessão Ordinária de 28 de Maio 
de 2021.

Considerando a Deliberação N. 15 de 05 de abril de 2016 que dispõe sobre os Parâmetros 
para Inscrição e de Regularidade Anual de Entidades e Organizações de Assistência 
Social, bem como dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais;

DELIBERA:

Art. 1º. Indefere a Inscrição no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculo de Proteção Social Básica de 6 a 15 anos, da Entidade Associação Casa 
de Maria -  CNPJ: 07.023.312/0001-60

Art. 2º. Aprovar o Relatório Parecer n.070 da Comissão de Inscrição, Fiscalização e 
Acompanhamento de Entidades Governamentais e Não Governamentais de Assistência 
Social – COFI do CMAS de Campo Grande/MS.

Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Campo Grande, 28 de Maio de 2021.

Cons.ª Gyselle Saddi Tannous
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 028/2021.
 
APROVA INSCRIÇÃO DE SERVIÇO E RELATÓRIO PARECER N. 071 COMO 
PREVÊ NA RESOLUÇÃO CNAS 14/14 DA COMISSÃO DE INSCRIÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E 
NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COFI DO CMAS DE CAMPO 
GRANDE.
 
O Conselho Municipal de Assistência Social–CMAS no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o inciso IV, VIII e X do artigo 3º, da Lei Municipal n. 3.108 de 20 de dezembro 
de 1994, e consubstanciada na aprovação da 483ª Sessão Ordinária de 28 de Maio 
de 2021.

Considerando a Deliberação N. 15 de 05 de abril de 2016 que dispõe sobre os Parâmetros 
para Inscrição e de Regularidade Anual de Entidades e Organizações de Assistência 
Social, bem como dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais;

DELIBERA:

Art. 1º. Aprovar a Inscrição do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos. Entidade Associação 
Amigos de Maria , conforme anexo abaixo.

Art. 2º. Aprovar o Relatório Parecer n. 071  da Comissão de Inscrição, Fiscalização e 
Acompanhamento de Entidades Governamentais e Não Governamentais de Assistência 
Social – COFI, do CMAS de Campo Grande/MS.

Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
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disposições em contrário.
                           
Campo Grande, 28 de maio de 2021.

Cons.ª Gyselle Saddi Tannous
Presidente do CMAS

ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 028/2021.

ENTIDADE DATA CNPJ NUMERO DE 
INSCRIÇÃO

ENTIDADE/SERVIÇO/
PROGRAMA/PROJETO

Associação 
Amigos de 
Maria

28/05/2021 10.452.750/0001-
58

Inscrição de 
n. 130

Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças 
e Adolescentes de 06 
a 15 anos. Conforme 
a deliberação CMAS 
15/2016

DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 029/2021.
 
APROVA INSCRIÇÃO DE SERVIÇO E RELATÓRIO PARECER N. 073 COMO 
PREVÊ NA RESOLUÇÃO CNAS 14/14 DA COMISSÃO DE INSCRIÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E 
NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COFI DO CMAS DE CAMPO 
GRANDE.
 
O Conselho Municipal de Assistência Social–CMAS no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o inciso IV, VIII e X do artigo 3º, da Lei Municipal n. 3.108 de 20 de dezembro 
de 1994, e consubstanciada na aprovação da 483ª Sessão Ordinária de 28 de Maio 
de 2021.

Considerando a Deliberação N. 15 de 05 de abril de 2016 que dispõe sobre os Parâmetros 
para Inscrição e de Regularidade Anual de Entidades e Organizações de Assistência 
Social, bem como dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais;

DELIBERA:

Art. 1º. Aprovar a Inscrição do Serviço de Fortalecimento de Vínculos para Idosos. 
Entidade Associação Espaço Vida Ativa – EVA, conforme anexo abaixo.

Art. 2º. Aprovar o Relatório Parecer n. 073  da Comissão de Inscrição, Fiscalização e 
Acompanhamento de Entidades Governamentais e Não Governamentais de Assistência 
Social – COFI, do CMAS de Campo Grande/MS.

Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
                           
Campo Grande, 28 de maio de 2021.

Cons.ª Gyselle Saddi Tannous
Presidente do CMAS

ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 029/2021.

ENTIDADE DATA CNPJ NUMERO DE 
INSCRIÇÃO

ENTIDADE/
SERVIÇO/
PROGRAMA/
PROJETO

Associação 
Espaço Vida 
Ativa – EVA

28/05/2021 07.008.750/0001-
59

Inscrição de 
n. 131 Serviço de 

Fortalecimento 
de Vínculos para 
Idosos.

DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 030/2021

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO E DEFERIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS/SGF/SAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social–CMAS de Campo Grande/MS no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o inciso X do artigo 3º, da Lei Municipal n. 3.108 
de 20 de dezembro de 1994, e consubstanciada na aprovação da plenária da 483ª 
Sessão Ordinária, de 28 de Maio de 2021. 

DELIBERA:

Art. 1º. Aprovar o Relatório Parecer N. 006/2021 da Comissão de 
Acompanhamento da Política e Financiamento de Assistência Social – 
COFIAS do CMAS de Campo Grande/MS,  sobre o Deferimento da Prestação de 
Contas do Mês  de Fevereiro e Março de 2021.

Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
                           
Campo Grande, 28 de Maio de 2021.

Consª. Gysélle Saddi Tannous
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 031/2021

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO E DEFERIMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DO 
RECURSO DO PLANO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS 
COVID – 19 NOS TERMOS DA PORTARIA N. 369/2020 CONFORME SALDO 
EM CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA EXECUÇÃO NO EXERCICIO 
FINANCEIRO DE 2021 

O Conselho Municipal de Assistência Social–CMAS de Campo Grande/MS no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o inciso X do artigo 3º, da Lei Municipal n. 3.108 
de 20 de dezembro de 1994, e consubstanciada na aprovação da plenária da 483ª 
Sessão Ordinária, de 28 de Maio de 2021. 

DELIBERA:

Art. 1º. Aprovar o Relatório Parecer N. 006/2021 da Comissão de 
Acompanhamento da Política e Financiamento de Assistência Social – 
COFIAS, do CMAS de Campo Grande/MS, referente ao Oficio N.1478/SGSUAS/
SAS, sobre o Deferimento da Reprogramação do Recurso COVID-19 para exercicio 
2021.

Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Campo Grande, 28 de Maio de 2021.

Consª. Gysélle Saddi Tannous
Presidente do CMAS

P U B L I C A Ç Õ E S  A  P E D I D OPARTE III

3A MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA  torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade 
Licença Prévia para atividade de serviços de manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores, localizada na Avenida Cônsul Assaf Trad, quadra 21, lote A,  
bairro Nova Lima, município de Campo Grande – MS.

CONCESSÃO
CRV PUBLICIDADE E ESTRUTURAS - EIRELI 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 28/05/2021, 
para atividade de montagem de estruturas metálicas (fabricação de esquadrias 
de metal (serralheria) com área útil acima de 360m² Localizada à R. TRAÍRA, 
1102, JD NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO, município de Campo Grande –MS.

CONCESSÃO
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. 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 28/05/2021, para atividade de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Localizada à RUA MAJORICO LIMA, 
139, VILAS BOAS, município de Campo Grande –MS.

REQUERIMENTO DE RENOVAÇAO DE LICENÇA
JBS S. A. torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão 
Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental - Modalidade Licença de Operação - Renovação 
para atividade de LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LD 138 KV. 
Localizada à AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 7255, BAIRRO NOVA CAMPO 
GRANDE município de Campo Grande –MS.
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