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

LEIS

LEI n. 6.661, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

Denomina Profª. Luzinete Cezar Gonçalves a Escola Municipal de 
Educação Infantil - EMEI, localizada na Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, 
entre as Ruas Eugênio Perón e Itaporanga, no Bairro Jardim Zé Pereira, 
neste município.

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

Art. 1º Fica denominada Profª. Luzinete Cezar Gonçalves a Escola Municipal de 
Educação Infantil - EMEI, localizada na Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, entre as Ruas 
Eugênio Perón e Itaporanga, no Bairro Jardim Zé Pereira, neste município.

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE AGOSTO DE 2021. 

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.662, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

Institui o Programa Dignidade Menstrual no âmbito do Município de 
Campo Grande-MS.

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

Art. 1º Institui o Programa Dignidade Menstrual, a ser implementado na Rede 
Municipal de Ensino (REME), que deverá distribuir, mensalmente, absorventes higiênicos 
descartáveis, para oferecimento às alunas cisgênero e aos alunos trans, em situação de 

vulnerabilidade social. 

Art. 2º À Secretaria Municipal de Educação competirá traçar orientações às 
unidades escolares, visando à distribuição e o acompanhamento da frequência das 
estudantes.

Art. 3º À Secretaria Municipal de Educação competirá, ainda, orientar para que 
as Unidades Educacionais promovam rodas de conversas ou outras formas de diálogo 
para conscientização das estudantes acerca dos cuidados com a própria saúde e de 
questões envolvendo o período menstrual, bem como para acompanhamento dessas 
estudantes por meio das unidades escolares, com vistas a evitar a evasão escolar.

Art. 4º A presente Lei será regulamentada pelo Executivo, no que couber. 

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

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE AGOSTO DE 2021. 

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI n. 6.663, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre alteração no Plano Plurianual 2018/2021, instituído pela 
Lei n. 5.949, de 29 de dezembro de 2017.

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

Art. 1º Ficam incluídos na Lei n. 5.949, de 29 de dezembro de 2017 o Programa, 
o objetivo e as metas de acordo com o Anexo Único desta Lei.

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 

n. 6.583, de 1º de junho de 2021.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021. 

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal
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DECRETOS

DECRETO n. 14.868, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

Revoga dispositivos do Decreto n. 12.245, de 9 de dezembro de 2013, que 
“Dispõe sobre a concessão de férias aos servidores da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal”.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado a alínea “h” do art. 16 do Decreto n. 12.245, de 9 de dezembro 
de 2013.

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

CAMPO GRANDE-MS, 24 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DECRETO n. 14.874, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

Regulamenta a Lei n. 6.514, de 22 de outubro de 2020, que institui o 
Plano Municipal de Agricultura Urbana de Campo Grande. 

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no exercício da competência que lhe confere o inciso VI 
do art. 67 da Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto no inciso XXVI do art. 
19 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, na redação dada pela Lei n. 6.642, de 19 
de julho de 2021,

DECRETA: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei n. 6.514, de 22 de outubro de 2020, 
dispondo sobre a implementação do Plano Municipal de Agricultura Urbana de Campo 
Grande, sob a gestão da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico 
e Agronegócio - SIDAGRO, abrangendo o Programa Hortas Urbanas e o Programa 
Agricultura Agroecológica.

Parágrafo único. Os Programas integrantes do Plano Municipal de Agricultura 
Urbana poderão ser executados nos bairros Caiobá, Chácara dos Poderes, Lageado, 
Los Angeles, Mata do Segredo, Nova Campo Grande, Núcleo Industrial, São Conrado e 
Tarumã, conforme zoneamento inscrito no mapa constante do Anexo I.

Art. 2º O Plano Municipal de Agricultura Urbana tem como princípios: 

I - o desenvolvimento de tecnologias sociais de base agroecológica promovendo 
a Agricultura Urbana;

II - a promoção da utilização de recursos naturais com manejo ecologicamente 
sustentável;

III - o incentivo ao plantio e à comercialização de produtos de base agroecológica;

IV - o incentivo à agricultura familiar e ao associativismo ou cooperativismo 
comunitário, principalmente considerando a participação de famílias em situação de 
vulnerabilidade social;

V - o fortalecimento da agricultura familiar, a segurança alimentar e a certificação 
de produtos da agricultura urbana, com vistas à inclusão econômica, produtiva e social 
no meio urbano;

VI - o incentivo ao cultivo de hortas urbanas em espaços públicos ou privados, 
como escolas municipais, unidades de saúde, unidades de assistência social, áreas de 
instituições consideradas de utilidade pública e ou que atuem em nichos específicos como 
recuperação de dependentes químicos, comunidades carentes em risco de insegurança 
alimentar e agricultores familiares;

VII - a manutenção dos terrenos cultivados livres de agentes patogênicos ou 
vetores de doenças;

VIII - a promoção da educação ambiental, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida da população urbana e para a sustentabilidade da cidade;

IX - o apoio às pesquisas científicas, à sistematização de saberes e experiências 
populares e tradicionais, às metodologias de trabalho e ao desenvolvimento de tecnologias 
aplicadas aos sistemas agroecológicos.

Art. 3º O Plano Municipal de Agricultura Urbana tem como objetivos em bases 
sustentáveis:

I - resgatar a cultura rural no espaço urbano, aproveitando a experiência agrícola 

LEI .........................................................................................................  01

DECRETOS................................................................................................  02

SECRETARIAS ........................................................................................... 20

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ...................................................................... 22

ATOS DE PESSOAL ................................................................................... 23

ATOS DE LICITAÇÃO ................................................................................ 33

ÓRGÃOS COLEGIADOS ............................................................................ 34

PODER LEGISLATIVO ............................................................................... 35

PUBLICAÇÕES A PEDIDO ......................................................................... 36

Cód. Esfera Sigla Mod Função Sub Função Programa Ação Código Código Anulação Suplementação

1035 S FMS 90 10 122 17 4066 449052 114 500.000,00  -                
500.000,00  -                

1035 S FMS 90 10 122 17 4066 339030 114 -                500.000,00  
-                500.000,00  

500.000,00  500.000,00  

REPUBLICA-SE O DECRETO N. 14.873, DE 25 DE AGOSTO DE 2021, POR CONSTAR INCORREÇÃO NO 
ORIGINAL, PUBLICADO NO DIOGRANDE N. 6.397 DE 27 DE AGOSTO DE 2021

 Total
Total Geral

ANEXO ÚNICO

DECRETO n. 14.873, DE 25 DE AGOSTO DE 2021.   

UG Programa de Trabalho El. de Desp Fonte

 Total



DIOGRANDE n. 6.399PÁGINA 3 - segunda-feira, 30 de agosto de 2021

dos moradores locais;

II - ampliar a segurança alimentar por meio do estímulo à produção e consumo 
de hortaliças, leguminosas, tubérculos, raízes, Plantas Alimentares Não Convencionas 
(PANC) e frutas, com manejo de solo por sistema agroecológico, visando garantir o 
Direito Humano à Alimentação Adequada e saudável (DHAA) e à Segurança Alimentar 
Nutricional;

III - melhorar as oportunidades de ocupação econômica e de geração de renda 
de agricultores familiares urbanos com enfoque agroecológico, desenvolvendo ações 
voltadas à inclusão produtiva, sob a ótica solidária;

IV - reconhecer e valorizar as experiências espontâneas e conhecimentos dos 
moradores, incentivando-os, por meio da facilitação do acesso aos conhecimentos 
técnicos apropriados e do apoio às diversas formas de organização local;

V - fomentar a articulação da agroecologia no município por meio do fortalecimento 
e da capacitação técnica de agricultores familiares, promovendo o desenvolvimento 
econômico local baseado nos princípios da sustentabilidade socioambiental por meio da 
agroecologia;

VI - assegurar a capacitação técnica e de gestão aos agricultores urbanos, 
juntamente com a promoção da utilização de tecnologias agroecológicas e da educação 
ambiental;

VII - viabilizar acesso da população a alimentos saudáveis e de baixo custo 
oriundos da agricultura urbana de base agroecológica;

VIII - apoiar a comercialização de produtos derivados da agricultura urbana de 
base agroecológica em diversos pontos da cidade, priorizando a venda direta do produtor 
de acordo com a legislação aplicável;

IX - estimular hábitos sustentáveis e saudáveis de alimentação;

X - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de insumos agroecológicos, a 
qualidade de produtos agroindustrializados, as tecnologias e maquinário apropriado e 
considerado de baixo impacto ambiental;

XI - articular a produção urbana de alimentos com os programas institucionais de 
alimentação de escolas, creches, hospitais, asilos, centros de convivência, restaurantes 
populares, estabelecimentos penais, nichos específicos como recuperação de dependentes 
químicos e outros;

XII - aumentar a disponibilidade de alimentos como estratégia de combate à 
fome e redução do custo dos alimentos para consumidores de baixa renda;

XIII - estimular a zona livre de agrotóxicos na produção agrícola urbana no 
Município de Campo Grande.

Art. 4º Os programas integrantes do Plano Municipal de Agricultura Urbana 
promoverão práticas agroecológicas que envolvam a produção, o agroextrativismo 
sustentável, a coleta, a transformação e a prestação de serviços, de forma segura, 
para gerar produtos voltados ao consumo próprio, trocas, doações ou comercialização, 
aproveitando e reaproveitando, de forma eficiente e sustentável, os recursos e insumos 
locais.

Art. 5º Quando da aplicação das práticas agroecológicas dos Programas, devem 
ser contemplados, também, os seguintes quesitos: 

I - melhoria das condições nutricionais e de saúde, de lazer, de saneamento e de 
interação comunitária; 

II - educação ambiental e patrimonial; 

III - cuidado com o meio ambiente;

IV - função social do uso do solo;

V - geração de emprego e renda; 

VI - melhoria urbanística da cidade;

VII - sustentabilidade.

Art. 6º Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - agricultura urbana: produção, extrativismo e coleta de produtos agrícolas 
– como hortaliças, frutas, ervas medicinais, plantas ornamentais –, e a produção de 
insumos com a menor agressão possível ao ambiente no uso dos recursos naturais, sendo 
sua prática voltada à inclusão produtiva para fins de subsistência e ao autoconsumo, 
comercialização, trocas e doações, mediante o uso de área intraurbana, que engloba 
todos os espaços dentro da cidade com algum tipo de atividade agrícola, em áreas 
individuais ou coletivas, privadas ou públicas devidamente autorizadas com planejamento 
prévio, orientação e acompanhamento técnico específico;

II - agrobiodiversidade: parte da biodiversidade de interesse para a agricultura, 
cuja importância é considerada fundamental para a implantação de sistemas de produção 
de alimentos de forma sustentável;

III - Área de Preservação Permanente (APP): área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, com delimitações 
estabelecidas no art. 4º da Lei federal n. 12.651, de 25 de maio de 2012;

IV - CC: Centro de Convivência;

V - CCI: Centro de Convivência do Idoso;

VI - CRAS: Centro de Referência da Assistência Social;

VII - EMEI: Escola Municipal de Educação Infantil;

VIII - horta urbana: produção de hortaliças e de ervas medicinais em espaços 
urbanos, públicos ou privados;

IX - horta urbana sem fins econômicos: aquela que tem como finalidade essencial 
a geração de benefícios sociais, a socialização ou as terapias ocupacionais, podendo ser 
de ordem ambiental, cultural, pedagógica, lúdica, de interação social, de convivência ou 
terapêutica;

X - núcleo agroecológico: unidade de produção agroecológica formada por 
aglomerado de propriedades aonde se pratica a agricultura de base ecológica;

XI - produção de base agroecológica: aquela que busca otimizar a integração 
entre capacidade produtiva, conservação da biodiversidade e dos demais recursos 
naturais, equilíbrio ecológico, eficiência econômica e justiça social;

XII - transição agroecológica: processo gradual de mudança de práticas e de 
manejo de agroecossistemas, tradicionais ou convencionais, por meio da transformação 
das bases produtivas e sociais do uso diversificado do solo e dos recursos naturais, 
que levem a sistemas de agricultura que incorporem princípios e tecnologias de base 
ecológica, para recuperar a fertilidade do solo e o equilíbrio ecológico do sistema;

XIII - Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA): porções de território 
municipal que apresentam características naturais, culturais ou paisagísticas relevantes 
para a preservação de ecossistemas importantes e manutenção da biodiversidade;

XIV - ZEIA 1: áreas de preservação permanente protegidas, cobertas ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade pedológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 
e flora, proteger o solo e melhorar a qualidade de vida da população;

XV - ZEIA 2: áreas dotadas de remanescentes de vegetação nativa, destinadas à 
proteção e conservação do solo, podendo ser utilizada para edificação e parcelamento.

CAPÍTULO II

DO PROGRAMA HORTAS URBANAS

Art. 7º O Programa Hortas Urbanas consiste no fomento à produção de hortaliças 
e de ervas medicinais, seja em espaços públicos ou privados, tais como escolas, unidades 
de saúde, unidades de assistência social, instituições de utilidade pública ou que atuem 
em nichos específicos, como recuperação de pessoas com dependência química, centros 
comunitários e associações de moradores, especialmente em comunidades carentes em 
risco de insegurança alimentar e agricultores familiares, nos bairros mencionados no 
parágrafo único do art. 1º e inseridos no zoneamento constante do  Anexo I.

§ 1° As hortas urbanas poderão ser implantadas em localidades diferentes das 
previstas neste artigo, desde que sejam autorizadas pelo Poder Executivo e atendam às 
políticas setoriais ou pertençam a entidades filantrópicas ou sem fins econômicos.  

§ 2° Os benefícios previstos no art. 26 somente serão aplicados às produções em 
áreas de até 500 m², seja em imóveis públicos ou privados.

Art. 8º São instrumentos do Programa Hortas Urbanas:

I - a educação ambiental e a capacitação;

II - a pesquisa e a assistência técnica;

III - apoio em infraestrutura;

IV - produção, fornecimento de sementes, mudas e insumos;

V - organização do processo de trabalho. 

Art. 9º As hortas do Programa de Hortas Urbanas serão classificadas em: 

I - sem fins econômicos em área pública;

II - sem fins econômicos em área privada;

III - com fins econômicos em área pública;

IV - com fins econômicos em área privada.

Art. 10. Compete à SIDAGRO a gestão do Programa Hortas Urbanas, cabendo-
lhe:

I - fomentar e acompanhar as hortas com fins econômicos;

II - expedir, previamente, o Parecer de Viabilidade Técnica e Operacional para 
Implantação de Hortas Urbanas;

III - utilizar, no acompanhamento das hortas sob sua responsabilidade, o Plano 
Técnico de Manejo e Gestão e os formulários de monitoramento e avaliação, os quais 
devem ser elaborados trimestralmente.

§ 1º Serão geridas pela Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais 
- SEGOV, por meio do agente público responsável pela gestão do Fundo de Apoio à 
Comunidade - FAC, as hortas urbanas destinadas a atender pessoas em situação de 
risco ou vulnerabilidade social, que não tenham fins econômicos, conforme disposto nos 
incisos I e II do art. 9º, com o apoio técnico da SIDAGRO.

§ 2º Cabe à SEGOV, por meio do responsável pelo FAC:

I - solicitar à SIDAGRO a elaboração do Parecer de Viabilidade Técnica e 
Operacional para Implantação de Horta Urbana de seu interesse, por ofício instruído com 
a documentação prevista no art. 23;

II - solicitar à Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS a inclusão no 
Cadastro Único, conforme critérios previstos no art. 4º no Decreto federal n. 6.135, de 
26 de junho de 2007;

III - utilizar, na gestão das hortas sob sua responsabilidade, o Plano Técnico de 
Manejo e Gestão e os formulários de monitoramento e avaliação disponibilizados pela 
SIDAGRO, os quais devem ser devolvidos trimestralmente, devidamente preenchidos.

CAPÍTULO III

DO PROGRAMA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA

Art. 11. O Programa Agricultura Agroecológica consiste no fomento a unidades de 
produção agroecológicas, denominadas núcleos agroecológicos, implantadas em áreas 
públicas ou privadas, nas localidades descritas no parágrafo único do art. 1º e inseridas 
no zoneamento previsto no mapa constante do Anexo I, previamente estabelecidas pelo 
Poder Executivo, destinadas a cultivo específico, visando à geração de empregos e renda.

§ 1º Nos núcleos agroecológicos é autorizada produção exclusiva de hortaliças 
e frutas, vedada a criação de animais não domésticos, como galinhas e outras aves de 
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corte, bovinos, suínos ou peixes.

§ 2º É permitida a criação de abelhas, desde que pertençam ao gênero das 
Melíponas (abelhas sem ferrão ou com ferrão atrofiado).

Art. 12. São instrumentos do Programa Agricultura Agroecológica:

I - a educação ambiental e a capacitação;

II - a pesquisa e a assistência técnica;

III - apoio em infraestrutura;

IV - produção, fornecimento de sementes, mudas e insumos;

V - organização do processo de trabalho. 

Art. 13. Na gestão do Programa Agricultura Agroecológica, caberá à SIDAGRO 
expedir, previamente, o Parecer de Viabilidade Técnica e Operacional para Implantação 
de núcleos agroecológicos e utilizar, no acompanhamento desses núcleos, o Plano Técnico 
de Manejo e Gestão e os formulários de monitoramento e avaliação, os quais devem ser 
elaborados trimestralmente.

Art. 14. A implantação de núcleo agroecológico em área pública será precedida 
de autorização legislativa e formalizada mediante contrato de Concessão Gratuita de 
Direito Real de Uso de Bem Público, com direito à moradia, pelo período de 10 (dez) 
anos, renovável a critério da administração.

§ 1º O contrato de que trata este artigo é intransferível e será declarado extinto, 
caso se comprove que outrem explore ou utilize o imóvel concedido ou lhe seja dada 
destinação diversa da estabelecida no instrumento contratual.

§ 2º O primeiro núcleo agroecológico será implantado na zona oeste do Município, 
obedecendo, entre outros requisitos, prioridade aos atuais cadastrados na área, que 
atendam aos critérios técnicos e sociais do Programa, conforme inscrição no Cadastro 
Único e Parecer de Viabilidade Técnica e Operacional produzido pela SIDAGRO.

CAPÍTULO IV

DA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO

Art. 15. O relatório semestral de avaliação e monitoramento do Plano Municipal 
de Agricultura Urbana será elaborado com base em:

I - pareceres de viabilidade técnica e operacional para implantação de hortas 
urbanas e de núcleos agroecológicos;

II - pareceres de viabilidade social, para implantação de núcleos agroecológicos 
em área pública e de hortas urbanas sem fins econômicos;

III - Plano Técnico de Manejo e Gestão e formulários de monitoramento e 
avaliação das atividades desenvolvidas nos programas que integram o Plano Municipal 
de Agricultura Urbana. 

Parágrafo único. Incumbe à SIDAGRO a elaboração do relatório previsto no 
caput e sua apresentação semestral ao Conselho Municipal da Cidade – CMDU e ao 
Conselho Regional da Região Urbana.

Art. 16. O relatório de que trata o art. 15 deve detalhar, por programa, a forma 
de execução das práticas agroecológicas e os resultados obtidos. 

Parágrafo único. As práticas agroecológicas aplicadas devem cumprir o disposto 
nos artigos 4º e 5º e contemplar, de acordo com a sua natureza, os seguintes processos:

I - gestão dos resíduos orgânicos por meio de compostagem e vermicompostagem; 

II - produção agroecológica de viveiros de mudas e sementes; 

III - implementação de sistemas de informações sobre agricultura urbana 
sustentável, contemplando, no mínimo, cadastro de agricultores urbanos e de imóveis 
destinados à agricultura urbana, mapa com localização de imóveis em produção 
ou disponíveis para produção e locais públicos para comercialização de produtos da 
agricultura urbana, além da rastreabilidade; 

IV - uso sustentável dos recursos naturais, como o aproveitamento de água da 
chuva, captação e aproveitamento de energia solar, compostagem e demais sistemas e 
técnicas disponíveis, de acordo com planejamento; 

V - utilização de produtos permitidos, conforme as normas e a orientação técnica, 
de acordo com o plano específico para cada área, que será elaborado e acompanhado 
pela SIDAGRO;

VI - disponibilização, pela SIDAGRO, de apoio técnico para a avaliação de 
viabilidade de implantação de cultivo específico, de acordo com a área, e de treinamentos 
técnicos, teóricos e práticos, sobre cultivo e manutenção das áreas aos produtores e de 
educação ambiental e patrimonial;

VII - forma de trabalho tendo como principais requisitos:

a) planejamento e execução tendo como prioridade grupos solidários;

b) organização de grupos que facilitem a produção e a comercialização ou doação; 

c) uso de sistemas e técnicas de produção agroecológicas;

d) produção exclusiva de hortaliças, nas hortas e núcleos agroecológicos, e de 
frutas, apenas nos núcleos, vedada a criação de animais não domésticos, como galinhas, 
e outras aves de corte e, também, criação de bovinos, suínos e ou peixes, excetuando 
abelhas do gênero Melíponas (sem ferrão ou com ferrão atrofiado).

CAPÍTULO V

DA ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

Art. 17. As ações de apoio aos programas que integram o Plano Municipal de 
Agricultura Urbana dar-se-ão de forma integrada com as ações de segurança alimentar 
e nutricional sustentável, habitação, assistência social, saúde, educação, geração de 
emprego e renda, formação profissional e proteção ambiental.

§ 1º A critério do agente responsável pelo FAC, nas campanhas e atividades lúdicas 

realizadas nas unidades em que forem implantadas hortas urbanas, como associações, 
asilos, unidades de saúde, escolas, centros de convivência, unidades prisionais, CRAS, 
Centro DIA, Centro POP e Unidades de Acolhimento, atendendo, assim, aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande - 
FUNSAT poderá oferecer atividades e cursos de qualificação ao público envolvido.

§ 2º As atividades realizadas pela FUNSAT podem se estender aos beneficiários 
do Programa Agricultura Agroecológica, nas capacitações geridas pela SIDAGRO.

Art. 18. A Secretaria Municipal de Educação – SEMED contribuirá na execução do 
Plano Municipal de Agricultura Urbana, por meio das seguintes ações:

I - pactuação voluntária para implantação de hortas nas unidades da Rede 
Municipal de Ensino - REME, envolvendo diretores escolares e representantes da SEMED 
e da SEGOV, por meio do responsável pelo FAC, com esclarecimentos sobre o apoio às 
escolas e seus compromissos; 

II - realização de ciclo de formação para professores de todas as etapas de 
ensino, com integração dos pressupostos da educação ambiental e abordagens teórico-
práticas pertinentes a hortas urbanas em unidades escolares, compostagem e outras 
práticas agroecológicas;

III - implementação, por meio do Referencial Curricular da REME, da abordagem 
de conteúdos curriculares com ênfase em hábitos alimentares saudáveis, uso consciente 
do solo, plantas alimentícias não convencionais (PANCs) e outras ações embasadas nas 
premissas de educação ambiental e no incentivo à iniciação científica, referentes a temas 
correlatos às hortas pedagógicas e práticas agroecológicas.

Art. 19. A SAS contribuirá na execução do Plano, com as seguintes ações:

I - cessão de Unidades de Referência de Assistência Social da Proteção Social 
Básica (CRAS, CCI e CC), de Proteção Social Especial de Média Complexidade (Centro 
DIA e Centro POP) e de Alta Complexidade (Unidades de Acolhimentos), sob o crivo das 
respectivas Superintendências;

II - pactuação voluntária para implantação de hortas nas unidades, com o 
acompanhamento dos coordenadores e de representantes da SIDAGRO e da SEGOV, por 
meio do responsável pelo FAC, com esclarecimentos sobre o apoio às unidades e seus 
compromissos;

III - implementação das atividades socioeducativas nos serviços ofertados pelas 
unidades da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Art. 20. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP 
contribuirá na execução do Plano em áreas públicas, por meio do suporte operacional 
com equipamentos que estiverem disponíveis em cada oportunidade de implantação de 
horta urbana e de núcleo agroecológico.

Art. 21. Previamente à implantação de horta urbana ou núcleo agroecológico, 
cabe à SIDAGRO identificar sua viabilidade, por meio do Parecer de Viabilidade Técnica 
e Operacional.

§ 1º Em caso de implantação de núcleo agroecológico em área pública, além 
do Parecer de Viabilidade Técnica e Operacional, deve ser solicitada ao candidato a 
comprovação de sua inscrição no Cadastro Único, conforme critérios previstos no art. 4º 
do Decreto federal nº 6135, de 26 de junho de 2007.

§ 2º No processo de implantação de núcleo agroecológico em área pública, haverá 
a atuação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR, da 
SISEP e da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB, na 
medida de suas competências legais, além de eventual participação de outros órgãos ou 
entidades da administração municipal, conforme o caso.

CAPÍTULO VI

DA ADESÃO AOS PROGRAMAS

Seção I

Disposições Gerais

Art. 22. A implantação e execução dos programas integrantes do Plano Municipal 
de Agricultura Urbana poderá se dar por:

I - demanda social espontânea;

II - demanda institucional.

§ 1º A demanda social espontânea consiste na apresentação de Proposta de 
Adesão por qualquer pessoa física ou jurídica, desde que atenda aos requisitos e 
condições da Lei n. 6.514, de 2020, e deste Decreto.

§ 2º A demanda institucional consiste em iniciativa do Poder Executivo, visando 
a atender a planos e ações desenvolvidas em políticas públicas de órgãos e entidades 
municipais, que estejam em consonância com o Plano Municipal de Agricultura Urbana 
ou que a ele possam ser integrados.

Seção II

Da Adesão ao Programa Hortas Urbanas

Subseção I

Da Implantação de Horta Urbana por Demanda Social Espontânea

Art. 23. No caso de demanda social espontânea para a implantação de horta 
urbana, a pessoa física ou jurídica interessada em aderir ao Programa deve apresentar à 
SIDAGRO Proposta de Adesão, instruída com:

I - cópia de documento de identidade e do CPF, no caso de pessoa física, ou de 
estatuto social ou equivalente e do CNPJ, no caso de pessoa jurídica;

II - cópia do comprovante do endereço do interessado ou da sede da organização 
proponente;

III - relação nominal das pessoas que participarão das atividades;

IV - mapa com coordenadas geográficas e caracterização da área objeto da 
proposta, incluindo suas dimensões;
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V - especificação de estruturas de apoio, existentes ou previstas;

VI - justificativa e descrição dos objetivos da proposta;

VII - documento comprobatório de propriedade ou de autorização ou permissão 
de uso da área onde será implantada ou esteja em desenvolvimento a atividade, ou 
pedido de Permissão de Uso de imóvel público, para implantação de horta urbana;

VIII - outorga de uso de recursos hídricos, quando for o caso.

§ 1º Cabe ao interessado a obtenção de autorização ou permissão de uso da 
área, seja pública ou privada, e de outorga de recursos hídricos, se for o caso.

§ 2º Admitir-se-á proposta coletiva, ainda que apresentada por grupo não 
formalmente constituído, situação em que deverão ser apresentadas cópias de 
documentos de todos os seus integrantes.

§ 3º Recebida a Proposta de Adesão, a SIDAGRO dará início à elaboração do 
Parecer de Viabilidade Técnica e Operacional e, simultaneamente, solicitará:

I - à SEMADUR, a emissão de certidão de conformidade quanto ao ordenamento 
do uso e da ocupação do solo;

II - à PLANURB, a manifestação quanto à existência de projeto da administração 
municipal a ser implantado na área pretendida, quando houver pedido de Permissão de 
Uso de imóvel público.

§ 4º O termo de Permissão de Uso de imóvel público, para implantação de horta 
urbana, é instrumento jurídico de caráter precário, revogável a qualquer tempo, sem 
direito à moradia ou a qualquer indenização ao particular.

Art. 24. Serão incorporadas ao Programa Hortas Urbanas as hortas implantadas 
e em fase de implantação na data de publicação da Lei n. 6.514, de 2020, conforme 
levantamento da SIDAGRO, independentemente de sua localização na área urbana.

§ 1° Para a incorporação de horta ao Programa Hortas Urbanas, o interessado 
deve comprovar a outorga de uso de recursos hídricos, quando necessária, a autorização 
ou permissão de uso da área e a certidão de conformidade emitida pela SEMADUR.

§ 2° As hortas incorporadas serão reavaliadas pela SIDAGRO, permanecendo no 
Programa as que atendam aos critérios da Lei n. 6.514, de 2020, e deste Decreto.

Art. 25. Aprovada a Proposta de Adesão, será celebrado Termo de Adesão 
e Compromisso com o beneficiário, de acordo com os modelos dos Anexos II e III, 
conforme o caso.

Art. 26. Os signatários das Propostas aprovadas farão jus, pelo prazo e nas 
condições estabelecidas no Plano Técnico de Manejo e Gestão, aos seguintes benefícios: 

I - verificação e análise do cercamento da área;

II - preparo do solo;

III - insumos básicos, como calcário, adubos orgânicos, mudas ou sementes;

IV - equipamentos para o preparo de produtos agroecológicos;

V - capacitação técnica, com cursos, e outras metodologias;

VI - acompanhamento técnico e de gestão;

VII - apoio na disponibilização de locais para a comercialização da produção, 
quando se tratar de horta com fins econômicos.

§ 1º O cercamento do terreno, em área pública ou privada, é de reponsabilidade 
do beneficiário e deverá seguir padrão e forma estabelecidos na legislação municipal e 
outras regras pertinentes.

§ 2º Os insumos e equipamentos a que se referem os incisos III e IV serão 
colocados à disposição dos beneficiários, para uso exclusivo em suas atividades, sendo 
que a parte não utilizada no tempo e aplicação indicados deverá ser devolvida à SIDAGRO.

§ 3º Além dos benefícios de que trata o caput, excepcionalmente, em casos 
de intempéries, após a realização de diagnóstico e análise técnica, poderá a SIDAGRO 
oferecer doação de insumos e equipamentos ou apoio técnico e operacional a beneficiários 
do Programa, que tenham sofrido perda significativa em sua produção.

Subseção II

Da Implantação de Horta Urbana por Demanda Institucional

Art. 27. Nos casos em que o Poder Executivo, visando aos objetivos do art. 
3º, diagnosticar a necessidade de implantação de horta urbana em determinada 
região da cidade, fará publicar edital de chamamento público, com critérios objetivos, 
especificando, no mínimo:

I - o objeto;

II - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das 
Propostas de Adesão;

III - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no 
que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso; 

IV - as condições para interposição de recurso administrativo;

V - a minuta do Termo de Adesão e Compromisso a ser celebrado.

Parágrafo único. As Propostas de Adesão deverão ser instruídas com a 
documentação prevista nos incisos I, II, III e VI do art. 23.

Art. 28. O edital de chamamento público será publicado no Diário Oficial do 
Município de Campo Grande - DIOGRANDE e amplamente divulgado em página do sítio 
oficial da administração pública municipal na internet, com antecedência mínima de 
trinta dias em relação à data de apresentação das propostas.

Art. 29. As Propostas de Adesão serão apreciadas e julgadas por uma comissão 
de seleção previamente designada.

§ 1º Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos 
cinco anos, tenha mantido qualquer espécie de relação jurídica com, ao menos, uma das 
pessoas físicas ou jurídicas participantes do chamamento público.

§ 2º Configurado o impedimento previsto no § 1º, deverá ser designado membro 
substituto, com qualificação equivalente à do substituído.

§ 3º A administração municipal homologará e divulgará o resultado do julgamento 
pelos mesmos meios previstos no art. 28.

Art. 30. Divulgado o resultado do julgamento das Propostas de Adesão e escoado 
o prazo para a interposição de recurso administrativo, será celebrado Termo de Adesão 
e Compromisso, nos termos do disposto no art. 25.

Art. 31. A pessoa física ou jurídica signatária da Proposta de Adesão vencedora 
fará jus, pelo prazo e nas condições estabelecidas no Plano Técnico de Manejo e Gestão, 
aos benefícios descritos no art. 26.

Seção III

Da Adesão ao Programa Agricultura Agroecológica

Subseção I

Da Implantação de Núcleo Agroecológico por Demanda Social Espontânea

Art. 32. Aplicam-se ao procedimento de adesão ao Programa Agricultura 
Ecológica, por demanda social espontânea, as regras contidas nos artigos 23, 25 e 26, 
no que couber.

Parágrafo único. Concluído o procedimento, previamente à implantação do 
núcleo agroecológico, será celebrado o Termo de Adesão e Compromisso, de acordo com 
o modelo constante do Anexo IV.  

Art. 33. Quando se tratar de implantação de núcleo agroecológico em imóvel 
público, a Proposta de Adesão deverá ser instruída com pedido de Concessão Gratuita 
de Direito Real de Uso de Bem Público, com direito à moradia, pelo período de 10 (dez) 
anos, renovável a critério da administração.

Parágrafo único. A Concessão Gratuita de Direito Real de Uso de Bem Público é 
intransferível e será extinta, caso seja dada ao imóvel destinação diversa da prevista no 
instrumento contratual ou se comprove que outrem o explore ou utilize.

Art. 34. Fica instituído o primeiro núcleo agroecológico de Campo Grande, que 
será implantado na zona oeste do Município, em obediência à norma do § 1º do art. 
7º da Lei n. 6.514, de 22 de outubro 2020, para regularizar a situação de famílias que 
atendem aos requisitos de ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre a área 
onde estão assentados há mais de uma década anterior à publicação deste Decreto, 
praticando produção de base agroecológica, otimizando a integração entre capacidade 
produtiva, conservação da biodiversidade e dos demais recursos naturais, equilíbrio 
ecológico, eficiência econômica e justiça social.

§ 1º O primeiro núcleo agroecológico será implantado no lote de terreno n. 20 
(vinte) da quadra n. 12 (doze) do loteamento denominado Polo Empresarial Oeste, nesta 
Capital, de propriedade do Município de Campo Grande, com matrícula sob o n. 65.940 
da 2ª Circunscrição de Registro de Imóveis desta Comarca.

§ 2º Previamente à implantação do núcleo agroecológico de que trata o caput, 
será elaborado Parecer de Viabilidade Técnica e Operacional e solicitada ao candidato a 
comprovação de sua inscrição no Cadastro Único.

§ 3º Após a elaboração dos estudos e pareceres necessários, será enviado 
projeto de lei à Câmara Municipal, para fins de obtenção de autorização legislativa, em 
cumprimento ao disposto no inciso III do art. 22 da Lei Orgânica do Município. 

Subseção II

Da Implantação de Núcleo Agroecológico por Demanda Institucional

Art. 35. Aplicam-se ao procedimento de adesão ao Programa Agricultura 
Ecológica, por demanda institucional, as regras contidas nos artigos 27 a 31, no que 
couber.

Art. 36. Quando a implantação de núcleo agroecológico se der em imóvel público, 
a Concessão Gratuita de Direito Real de Uso de Bem Público observará a legislação 
aplicável à licitação.

Parágrafo único. Com a avaliação prévia do imóvel e concluídos os estudos, 
pareceres e demais providências processuais, deve ser enviado projeto de lei à Câmara 
Municipal, para fins de obtenção de autorização legislativa. 

CAPÍTULO VII

DAS CONDIÇÕES, RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES

Art. 37. É proibido ao beneficiário de horta ou núcleo, sem prejuízo de outras 
vedações constantes na Lei n. 6.514, de 22 de outubro de 2020, e neste Decreto:

I - a prática de atos contrários à ordem pública;

II - o cultivo de toda e qualquer cultura não prevista nos artigos 7º e 11;

III - a criação de animais não domésticos, exceto abelhas do gênero Melíponas 
(sem ferrão ou com ferrão atrofiado);

IV - a realização de queimada, tanto da vegetação quanto dos insumos ou 
resíduos;

V - a cessão da horta ou núcleo a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso;

VI - a utilização de agrotóxicos e outros produtos químicos contaminantes do solo 
e da água e prejudiciais à vida;

VII - o cultivo de espécies transgênicas;

VIII - o uso de recursos hídricos sem a outorga do órgão competente.

Art. 38. Estão sujeitos à outorga os seguintes usos ou interferências em recursos 
hídricos, conforme o disposto no art. 11 da Lei estadual n. 2.406, de 2002, e no art. 5° 
do Decreto estadual n. 13.990, de 2014:
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I - derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, 
para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;

II - extração de água de aquífero para consumo final, inclusive abastecimento 
público, ou insumo de processo produtivo;

III -  lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;

IV - barramentos de água, incluso para fins de aproveitamento de potenciais 
hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo de água.

Parágrafo único. Os responsáveis pelos usos e interferências de que trata este 
artigo deverão zelar para que suas atividades não causem prejuízos aos demais usuários 
de recursos hídricos, atendam às vazões de cheias para o risco compatível com o porte 
do empreendimento e preservem as condições de flora e fauna.

Art. 39. A Proposta de Adesão poderá prever a implantação de estruturas de 
apoio, desde que, provisórias ou removíveis, com preferências às tecnologias alternativas 
e sustentáveis, condicionada ao devido licenciamento e outorga de direito de uso dos 
recursos hídricos, quando for o caso.

Parágrafo único. Consideram-se estruturas de apoio todas as instalações 
necessárias à produção da horta urbana ou núcleo agroecológico, tais como:

I - reservatórios, coletores e tubos para captação e armazenamento de águas 
pluviais, cisternas subterrâneas, sistema de infiltração, hidrômetros, irrigação, jardins 
de chuva, sistema de captação subterrâneo e mecanismos de recarga artificial de águas 
pluviais no subsolo;

II - instalações de energia elétrica; 

III - biodigestores, estruturas para compostagem e vermicompostagem;

IV - contenção e ou delimitação de espaço e cobertura para criatórios;

V - canteiros e produção de mudas, estufas e estruturas gerais de pequeno porte;

VI - outras estruturas devidamente aprovadas e autorizadas pela SIDAGRO.

Art. 40. É vedada a instalação de estruturas de apoio, supressão de vegetação 
ou outro tipo de intervenção em APP e ZEIA 1, nos termos da Lei Federal n 12.651, de 
25 de maio de 2012, e da Lei Complementar municipal n. 341, de 4 de dezembro de 
2018 - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PPDUA).

Art. 41. É vedada a instalação de horta urbana na ZEIA 2, se for necessária a 
supressão de vegetação natural, devendo ser instalada, preferencialmente, em áreas 
de pastagem, com previsão de recuperação de áreas degradadas e conservação da 
agrobiodiversidade, especialmente das espécies nativas do bioma cerrado.

Art. 42. A Proposta de Adesão poderá prever podas e manejos de espécies 
vegetais dentro dos limites da área onde serão desenvolvidas as atividades, desde que 
autorizadas pela SEMADUR, nos termos da Lei Complementar n. 184, de 23 de setembro 
de 2011.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. A SIDAGRO poderá criar projetos e atividades que visem ao fomento 
e à divulgação do Programa Hortas Urbanas e do Programa Agricultura Agroecológica.

Art. 44. O Plano Municipal de Agricultura Urbana será executado com recursos 
públicos e privados.

§ 1º Constituem fontes de recursos a serem aplicados na execução do Plano:

I - dotações orçamentárias da SIDAGRO e créditos adicionais a ela destinados;

II - repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul;

III - recursos oriundos de emendas parlamentares;

IV - recursos provenientes de cooperações, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados com órgãos ou entidades do Poder Executivo municipal, que 
tenham interesse na execução dos programas integrantes do Plano;

V - recursos provenientes de contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados com instituições públicas e ou privadas municipais, estaduais, 
nacionais e ou internacionais;

VI - recursos do sistema público de financiamento estadual e federal, especialmente 
os destinados para fomento à agricultura urbana e aos agricultores familiares;

VII - contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas;

VIII - outras fontes a ele destinadas.

§ 2° As despesas de implantação de hortas urbanas que sejam de gestão da 
SEGOV, por meio do agente público responsável pela gestão do FAC, serão custeadas 
pela SIDAGRO, mediante dotação previamente consignada na Lei Orçamentária Anual.

Art. 45. Fica o Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico 
e Agronegócio autorizado a editar normas complementares, para a fiel aplicação das 
disposições deste Decreto. 

§ 1º Resolução da SIDAGRO aprovará modelos e normas de preenchimento de:

I - Parecer de Viabilidade Técnica e Operacional para Implantação de Hortas 
Urbanas;

II - Parecer de Viabilidade Técnica e Operacional para Implantação de Núcleos 
Agroecológicos;

III - Plano Técnico de Manejo e Gestão e formulários para monitoramento e 
avaliação das atividades desenvolvidas no Programa Hortas Urbanas e no Programa 
Agricultura Agroecológica;

IV - Proposta de Adesão ao Programa Hortas Urbanas;

V - Proposta de Adesão ao Programa Agricultura Agroecológica;

VI - Contrato de Concessão Gratuita de Direito Real de Uso de Bem Público, para 
beneficiário de núcleo agroecológico implantado em área pública;

VII - placa alusiva ao Plano Municipal de Agricultura Urbana, a ser fornecida pela 
SIDAGRO, para fixação em horta urbana ou núcleo agroecológico, em local visível ao 
público.

§ 2º O Plano Técnico de Manejo e Gestão e os formulários para monitoramento e 
avaliação dos Programas devem conter, pelo menos:

I - a identificação, o mapa e o roteiro de acesso à área;

II - situações problema que podem trazer riscos à produção agroecológica;

III - produtos vegetais a serem cultivados;

IV - práticas de manejo do solo a serem utilizadas;

V - práticas para melhorar e manter a fertilidade do sistema agroecológico;

VI - formas de manejo a serem adotadas para a recuperação e ou manutenção do 
equilíbrio do sistema e prevenção e controle a possíveis pragas e doenças;

VII - formas de registro, controle e comprovação da adoção das práticas 
agroecológicas;

VIII - insumos, equipamentos e tipo de apoio técnico oferecidos pela SIDAGRO e 
o período de duração do apoio técnico, operacional e de gestão oferecidos. 

Art. 46. Os beneficiários do Programa Hortas Urbanas e do Programa Agricultura 
Agroecológica deverão afixar placa alusiva ao Plano Municipal de Agricultura Urbana, a 
ser fornecida pela SIDAGRO, em local visível ao público, conforme modelo a ser aprovado 
por resolução do Titular da Pasta.

Art. 47. A SEGOV, por meio do agente público responsável pela gestão do FAC, 
poderá atuar com projetos sociais que fomentem a inclusão socioprodutiva do seu público 
atendido, acompanhando e promovendo iniciativas que gerem trabalho e renda, por meio 
do Programa de Hortas Urbanas, tendo como base o cooperativismo e o associativismo.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, poderá ser criada uma 
unidade técnica de formação em agricultura e sustentabilidade, cogerida pela SIDAGRO 
e pelo agente público responsável pela gestão do FAC, visando à promoção de iniciativas 
educacionais, socioambientais e produtivas, que tenham por escopo o fortalecimento 
e a consolidação do Plano Municipal de Agricultura Urbana e o combate à insegurança 
alimentar no município.

Art. 48. A permissão de uso de imóvel público, para fins de implantação de horta 
urbana, não se sujeita à análise pela Comissão de Controle de Uso de Áreas Públicas - 
CAP, criada pelo Decreto n. 8.231, de 18 de junho de 2001.

Art. 49. O art. 3º do Decreto n. 8.231, de 18 de junho de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 3º A Comissão de Controle de Uso de Áreas Públicas – CAP será composta 
pelos titulares e suplentes representantes dos seguintes órgãos e entidades:

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

II - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais - SEGOV;

III - Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB;

IV - Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários - AMHASF;

V - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR;

VI - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS;

VII - Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e 
Agronegócio - SIDAGRO” (NR) 

Art. 50. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
o Decreto n. 9.191, de 17 de março de 2005. 

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

RODRIGO BARBOSA TERRA
Secretário Municipal de Inovação,
Desenvolvimento Econômico e Agronegócio
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ANEXO II AO DECRETO n. 14.874/2021

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO 
PROGRAMA HORTAS URBANAS

HORTA SEM FINS ECONÔMICOS

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO PROGRAMA HORTAS 
URBANAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, 
COM INTERVENIÊNCIA DO COMITÊ GESTOR DO FUNDO DE APOIO À 
COMUNIDADE - FAC, COM APOIO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO - 
SIDAGRO E BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA HORTAS URBANAS SEM FINS 
ECONÔMICOS.

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, inscrito no CNPJ/MF sob n. 03.501.509/0001-
06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, nome, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador da Cédula de Identidade RG n. XXX.XXX, órgão expedidor, inscrito 
no CPF/MF sob n. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominado meramente MUNICÍPIO, 
com interveniência do Comitê Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade, neste ato 
representado pelo seu gestor, nome, nacionalidade estado civil, profissão, portador da 
Cédula de Identidade RG n. XXX.XXX, órgão expedidor, inscrito no CPF/MF sob n. XXX.XXX.
XXX-XX, doravante denominado apenas FAC, com apoio técnico da Secretaria Municipal 
de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, neste ato representada por 
seu Secretário, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de 
Identidade RG n. XXX.XXX, órgão expedidor, inscrito no CPF/MF sob n. XXX.XXX.XXX-XX, 
doravante denominada meramente SIDAGRO, e pessoa natural ou jurídica, qualificação, 
doravante denominada ADERENTE-COMPROMITENTE, celebram o presente TERMO DE 
ADESÃO E COMPROMISSO, regendo-se pela Lei n. 6.514, de 22 de outubro de 2020, e 
Decreto n. xxxxx, de xx de xxxx de 2021, e mediante as cláusulas a seguir articuladas:

CLAÚSULA PRIMEIRA – Do objeto

1. O presente termo tem como objeto a formalização da adesão do ADERENTE-
COMPROMITENTE ao Programa Hortas Urbanas do Plano Municipal de Agricultura Urbana, 
na modalidade de Horta Urbana sem Fins Econômicos.

CLAÚSULA SEGUNDA – Da Gestão e do Apoio Técnico

2. A gestão de horta urbana que não tenha fins econômicos é realizada pelo FAC, 
com apoio técnico da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e 
Agronegócio – SIDAGRO.

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos Deveres do ADERENTE-COMPROMITENTE

3. Pelo presente instrumento, o ADERENTE-COMPROMITENTE obriga-se 
a:

3.1. cumprir as regras da Lei n. 6.514, de 2020 e do Decreto n. Xxx, de xx de xxx de 
2021;

3.2. cumprir e fazer cumprir as recomendações técnicas emitidas pela SIDAGRO;

3.3. manter continuamente a área beneficiada limpa, isenta de materiais poluentes e/
ou que tragam quaisquer tipos de riscos às pessoas que ali transitam e para toda a 
comunidade vizinha;

3.4. assinar toda documentação pertinente ao recebimento de insumos, materiais 
alocados e serviços realizados pelo FAC e pela SIDAGRO;

3.5. zelar por todos insumos, equipamentos e materiais disponibilizados para uso na 
horta;

3.6. participar de todos os processos de capacitação (reuniões, cursos, oficinas, 
campanhas e outros) promovidos pela SIDAGRO, pertinentes aos beneficiários do 
Programa Hortas Urbanas;

3.7. assegurar aos representantes do FAC livre circulação, para o processo de 
monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas, e da SIDAGRO, para as 
atividades técnicas que se fizerem necessárias;

3.8. responder imediatamente a pedidos de informações referente a qualquer processo 
relativo as atividades desenvolvidas e a situação circunstancial do processo em 
desenvolvimento (insumos utilizados, produtos colhidos, destino da produção e outros);

3.9. assegurar o direito de utilização de imagens, depoimentos, de resultados e outras 
informações por parte dos gestores do Programa Hortas Urbanas;

3.10. realizar manutenção diária, irrigação, limpeza e tratos culturais adequados, de 
acordo com a orientação técnica recebida;

3.11. livrar a área da horta de materiais poluentes inorgânicos e fossas sépticas;

3.12. responsabilizar-se pela ligação e pagamento da energia elétrica para acionamento 
de bomba d’água, quando for o caso;

3.13. responsabilizar-se pelo uso adequado do solo e conservação do meio ambiente 
como um todo;

3.14. afixar placa, a ser fornecida pela SIDAGRO, em local visível ao público, contendo 
os dizeres: “Plano Municipal de Agricultura Urbana de Campo Grande – MS – Programa 
Hortas Urbanas”.

CLÁUSULA QUARTA – Das vedações

4. O ADERENTE-COMPROMITENTE não poderá, em qualquer hipótese:

4.1. praticar atos contrários à ordem pública;

4.2. cultivar cultura não prevista no Plano Técnico de Manejo e Gestão, que integra este 
Termo de Adesão e Compromisso, independentemente de transcrição;

4.3. criar qualquer tipo de animal não doméstico, exceto abelhas do gênero Melíponas 
(sem ferrão ou com ferrão atrofiado), desde que devidamente aprovada no Plano Técnico 
de Manejo e Gestão;

4.4. realizar qualquer tipo de queimada, tanto na parcela atribuída quanto nos insumos 
ou resíduos gerados;

4.5. ceder a parcela a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, em caso de 

implantação de horta em área pública;

4.6. utilizar agrotóxicos e outros produtos químicos contaminantes do solo, da água e 
prejudiciais à saúde e à vida;

4.7. cultivar espécies transgênicas;

4.8. extrair recursos hídricos sem a outorga do órgão competente.

CLÁUSULA QUINTA - Dos Deveres da Administração Municipal

5. Pelo presente instrumento, a Administração Municipal:

5.1. por meio do FAC, obriga-se a utilizar os documentos de monitoramento 
e avaliação disponibilizados pela SIDAGRO, os quais devem ser devolvidos trimestralmente, 
devidamente preenchidos;

5.2. por meio da SIDAGRO, obriga-se a:

5.2.1. analisar o perímetro da horta, objetivando identificar possíveis riscos quanto ao 
bem-estar da vizinhança, analisando propostas de mitigação de danos e até mesmo a 
inviabilização da continuidade do processo de instalação da horta;

5.2.2. demarcar a área útil da horta;

5.2.3. verificar a disponibilidade e aspectos externos que conferem parâmetros quanto à 
qualidade da água a ser utilizada no processo de produção;

5.2.4. realizar o preparo inicial do terreno, por meio de patrulha mecanizada;

5.2.5. realizar orientação técnica para a implantação e desenvolvimento da horta;

5.2.6. doar insumos para instalação de horta, de acordo com o Plano Técnico de Manejo 
e Gestão;

5.2.7. apoiar a manutenção das hortas, com a reposição de insumos, visando à renovação 
dos ciclos produtivos das culturas, mediante prévia elaboração e aprovação de análise 
técnica e operacional.

CLÁUSULA SEXTA – Da Vigência

6. O presente Termo de Adesão e Compromisso, terá prazo de vigência de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, a critério das partes, mediante 
a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Rescisão

7. As partes se comprometem a cumprir o inteiro teor do presente instrumento, 
observados os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

7.1. O descumprimento às cláusulas e condições deste instrumento implicará, sempre de 
forma fundamentada, a rescisão do presente Termo de Adesão e Compromisso.

7.2. A rescisão do presente Termo terá como consequência a exclusão do ADERENTE-
COMPROMITENTE do Programa Hortas Urbanas, sem prejuízo de outras sanções.

CLÁUSULA OITAVA – Da eleição do Foro

8. Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande - MS, para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes deste Instrumento, que não sejam resolvidas no âmbito 
administrativo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo de 
Adesão e Compromisso em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus 
sucessores, para que surtam todos os efeitos jurídicos, na presença das testemunhas 
abaixo assinadas, que a tudo assistiram e do que dão fé.

Campo Grande, XX, de XXXXXX de 202X

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente do Comitê Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade - FAC

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aderente-Compromitente

ANEXO III AO DECRETO n. 14.874/2021

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROGRAMA HORTAS URBANAS
HORTA COM FINS ECONÔMICOS

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO PROGRAMA HORTAS 
URBANAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, 
COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO - SIDAGRO 
E BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA HORTAS URBANAS COM FINS 
ECONÔMICOS.

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, inscrito no CNPJ/MF sob n. 03.501.509/0001-
06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, nome, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador da Cédula de Identidade RG n. XXX.XXX, órgão expedidor, inscrito 
no CPF/MF sob n. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominado meramente MUNICÍPIO, 
com interveniência da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e 
Agronegócio, neste ato representada por seu Secretário, nome, nacionalidade, estado 
civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº XXX.XXX, órgão expedidor, 
inscrito no CPF/MF sob n. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada meramente 
SIDAGRO, e pessoa natural ou jurídica, qualificação, doravante denominada ADERENTE-
COMPROMITENTE, celebram o presente TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, 
regendo-se pela Lei n. 6.514, de 22 de outubro de 2020, e Decreto n. xxxxx, de xx de 
xxxx de 2021, e mediante as cláusulas a seguir articuladas:
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CLAÚSULA PRIMEIRA – Do objeto

1. O presente termo tem como objeto a formalização da adesão do ADERENTE-
COMPROMITENTE ao Programa Hortas Urbanas do Plano Municipal de Agricultura Urbana, 
na modalidade de Horta Urbana com Fins Econômicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Deveres do ADERENTE-COMPROMITENTE

2. Pelo presente instrumento, o ADERENTE-COMPROMITENTE obriga-se a:
2.1. cumprir as regras da Lei n. 6.514, de 2020 e do Decreto n. Xxx, de xx de xxx de 
2021;
2.2. cumprir e fazer cumprir as recomendações técnicas emitidas pela SIDAGRO;
2.3. manter continuamente a área beneficiada limpa, isenta de materiais poluentes e/
ou que tragam quaisquer tipos de riscos às pessoas que ali transitam e para toda a 
comunidade vizinha;
2.4. assinar toda documentação pertinente ao recebimento de insumos, materiais 
alocados e serviços realizados pela SIDAGRO;
2.5. zelar por todos insumos, equipamentos e materiais disponibilizados para uso na 
horta;
2.6. participar de todos os processos de capacitação (reuniões, cursos, oficinas, 
campanhas e outros) promovidos pela SIDAGRO, pertinentes aos beneficiários do 
Programa Hortas Urbanas;
2.7. assegurar aos representantes da SIDAGRO livre circulação, para o processo de 
monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas e para as atividades técnicas 
que se fizerem necessárias;
2.8. responder imediatamente a pedidos de informações referente a qualquer processo 
relativo as atividades desenvolvidas e a situação circunstancial do processo em 
desenvolvimento (insumos utilizados, produtos colhidos, destino da produção e outros);
2.9. assegurar o direito de utilização de imagens, depoimentos, de resultados e outras 
informações por parte dos gestores do Programa Hortas Urbanas;
2.10. realizar manutenção diária, irrigação, limpeza e tratos culturais adequados, de 
acordo com a orientação técnica recebida;
2.11. livrar a área da horta de materiais poluentes inorgânicos e fossas sépticas;
2.12. responsabilizar-se pela ligação e pagamento da energia elétrica para acionamento 
de bomba d’água, quando for o caso;
2.13. responsabilizar-se pelo uso adequado do solo e conservação do meio ambiente 
como um todo;
2.14. afixar placa, a ser fornecida pela SIDAGRO, em local visível ao público, contendo 
os dizeres: “Plano Municipal de Agricultura Urbana de Campo Grande – MS – Programa 
Hortas Urbanas”;

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos Deveres da SIDAGRO

3. Pelo presente instrumento, a SIDAGRO, obriga-se a:
3.1. analisar o perímetro da horta, objetivando identificar possíveis riscos quanto ao 
bem-estar da vizinhança, analisando propostas de mitigação de danos e até mesmo a 
inviabilização da continuidade do processo de instalação da horta;
3.2. demarcar a área útil da horta;
3.3. verificar a disponibilidade e aspectos externos que conferem parâmetros quanto à 
qualidade da água a ser utilizada no processo de produção;
3.4. realizar o preparo inicial do terreno, por meio de patrulha mecanizada;
3.5. realizar orientação técnica para a implantação e desenvolvimento da horta;
3.6. doar insumos para instalação de horta, de acordo com o Plano Técnico de Manejo 
e Gestão;
3.7. apoiar a manutenção das hortas, com a reposição de insumos, visando à renovação 
dos ciclos produtivos das culturas, mediante prévia elaboração e aprovação de análise 
técnica e operacional;
3.8. utilizar, no acompanhamento das atividades da horta, o Plano Técnico de Manejo e 
Gestão e os formulários de monitoramento e avaliação, sendo que estes últimos devem 
ser elaborados trimestralmente.

CLÁUSULA QUARTA – Das vedações

4. O ADERENTE-COMPROMITENTE não poderá, em qualquer hipótese:
4.1. praticar atos contrários à ordem pública;
4.2. cultivar cultura não prevista no Plano Técnico de Manejo e Gestão, que integra este 
Termo de Adesão e Compromisso, independentemente de transcrição;
4.3. criar qualquer tipo de animal não doméstico, exceto abelhas do gênero Melíponas 
(sem ferrão ou com ferrão atrofiado), desde que devidamente aprovada no Plano Técnico 
de Manejo e Gestão;
4.4. realizar qualquer tipo de queimada, tanto na parcela atribuída quanto nos insumos 
ou resíduos gerados;
4.5. ceder a parcela a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, em caso de 
implantação de horta em área pública;
4.6. utilizar agrotóxicos e outros produtos químicos contaminantes do solo, da água e 
prejudiciais à saúde e à vida;
4.7. cultivar espécies transgênicas;
4.8. extrair recursos hídricos sem a outorga do órgão competente.

CLÁUSULA QUINTA – Da Vigência

5. O presente Termo de Adesão e Compromisso, terá prazo de vigência de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, a critério das partes, mediante 
a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão

6. As partes se comprometem a cumprir o inteiro teor do presente instrumento, 
observados os princípios da boa-fé e da função social do contrato.
6.1. O descumprimento às cláusulas e condições deste instrumento implicará, sempre de 
forma fundamentada, a rescisão do presente Termo de Adesão e Compromisso.
6.2. A rescisão do presente Termo terá como consequência a exclusão do ADERENTE-
COMPROMITENTE do Programa Hortas Urbanas, sem prejuízo de outras sanções.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da eleição do Foro

7. Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande - MS, para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes deste Instrumento, que não sejam resolvidas no âmbito 
administrativo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo de 
Adesão e Compromisso em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus 

sucessores, para que surtam todos os efeitos jurídicos, na presença das testemunhas 
abaixo assinadas, que a tudo assistiram e do que dão fé.

Campo Grande, XX, de XXXXXX de 202X

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aderente-Compromitente

ANEXO IV AO DECRETO n. 14.874/2021

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROGRAMA AGRICULTURA 
AGROECOLÓGICA

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO PROGRAMA AGRICULTURA 
AGROESCOLÓGICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO 
GRANDE, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO - 
SIDAGRO E BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA AGRICULTURA URBANA.

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, inscrito no CNPJ/MF sob n. 03.501.509/0001-
06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, nome, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador da Cédula de Identidade RG n. XXX.XXX, órgão expedidor, inscrito 
no CPF/MF sob n. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominado meramente MUNICÍPIO, 
com interveniência da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e 
Agronegócio, neste ato representada por seu Secretário, nome, nacionalidade, estado 
civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG n. XXX.XXX, órgão expedidor, 
inscrito no CPF/MF sob n. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada meramente 
SIDAGRO, e pessoa natural ou jurídica, qualificação, doravante denominada ADERENTE-
COMPROMITENTE, celebram o presente TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, 
regendo-se pela Lei n. 6.514, de 22 de outubro de 2020, e Decreto n. xxxxx, de xx de 
xxxx de 2021, e mediante as cláusulas a seguir articuladas:

CLAÚSULA PRIMEIRA – Do objeto

1. O presente termo tem como objeto a formalização da adesão do ADERENTE-
COMPROMITENTE ao Programa Agricultura Agroecológica do Plano Municipal de 
Agricultura Urbana.

2. A presente adesão ao Programa Agricultura Agroecológica visa à implantação do 
Núcleo Agroecológico XXXXXXX.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Deveres do ADERENTE-COMPROMITENTE

2. Pelo presente instrumento, o ADERENTE-COMPROMITENTE obriga-se a:

2.1. cumprir as regras da Lei n. 6.514, de 2020 e do Decreto n. Xxx, de xx de xxx de 
2021;

2.2. cumprir e fazer cumprir as recomendações técnicas emitidas pela SIDAGRO;

2.3. manter continuamente a área beneficiada limpa, isenta de materiais poluentes e/
ou que tragam quaisquer tipos de riscos às pessoas que ali transitam e para toda a 
comunidade vizinha;

2.4. assinar toda documentação pertinente ao recebimento de insumos, materiais 
alocados e serviços realizados pela SIDAGRO;

2.5. zelar por todos insumos, equipamentos e materiais disponibilizados para uso no 
núcleo agroecológico;

2.6. participar de todos os processos de capacitação (reuniões, cursos, oficinas, 
campanhas e outros) promovidos pela SIDAGRO, pertinentes aos beneficiários do 
Programa Agricultura Agroecológica;

2.7. assegurar aos representantes da SIDAGRO livre circulação, para o processo de 
monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas e para as atividades técnicas 
que se fizerem necessárias;

2.8. responder imediatamente a pedidos de informações referente a qualquer processo 
relativo as atividades desenvolvidas e a situação circunstancial do processo em 
desenvolvimento (insumos utilizados, produtos colhidos, destino da produção e outros);

2.9. assegurar o direito de utilização de imagens, depoimentos, de resultados e outras 
informações por parte dos gestores do Programa Agricultura Agroecológica;

2.10. realizar manutenção diária, irrigação, limpeza e tratos culturais adequados, de 
acordo com a orientação técnica recebida;

2.11. livrar a área do núcleo argroecológico de materiais poluentes inorgânicos e fossas 
sépticas;

2.12. responsabilizar-se pela ligação e pagamento da energia elétrica para acionamento 
de bomba d’água, quando for o caso;

2.13. responsabilizar-se pelo uso adequado do solo e conservação do meio ambiente 
como um todo;

2.14. afixar placa, a ser fornecida pela SIDAGRO, em local visível ao público, contendo, 
dentre outros, os dizeres: “Plano Municipal de Agricultura Urbana de Campo Grande – 
MS – Programa Agricultura Agroecológica”;

2.15. doar ao Fundo de Apoio à Comunidade - FAC, a título de contrapartida, 10% (dez 
por cento) do total do primeiro ciclo produtivo do núcleo agroecológico.

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos Deveres da SIDAGRO

3. Pelo presente instrumento, a SIDAGRO, obriga-se a:

3.1. analisar o perímetro do núcleo agroecológico, objetivando identificar possíveis riscos 
quanto ao bem-estar da vizinhança, analisando propostas de mitigação de danos e até 
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mesmo a inviabilização da continuidade do processo de instalação do núcleo;

3.2. demarcar a área útil do núcleo agroecológico;

3.3. verificar a disponibilidade e aspectos externos que conferem parâmetros quanto à 
qualidade da água a ser utilizada no processo de produção;

3.4. realizar o preparo inicial do terreno, por meio de patrulha mecanizada;

3.5. realizar orientação técnica para a implantação e desenvolvimento do núcleo;

3.6. doar insumos para instalação do núcleo, de acordo com o Plano Técnico de Manejo 
e Gestão;

3.7. apoiar a manutenção do núcleo, com a reposição de insumos, visando à renovação 
dos ciclos produtivos das culturas, mediante prévia elaboração e aprovação de análise 
técnica e operacional;

3.8. utilizar, no acompanhamento das atividades do núcleo, o Plano Técnico de Manejo e 
Gestão e os formulários de monitoramento e avaliação, sendo que estes últimos devem 
ser elaborados trimestralmente.

CLÁUSULA QUARTA – Das vedações

4. O ADERENTE-COMPROMITENTE não poderá, em qualquer hipótese:

4.1. praticar atos contrários à ordem pública;

4.2. cultivar cultura não prevista no Plano Técnico de Manejo e Gestão, que integra este 
Termo de Adesão e Compromisso, independentemente de transcrição;

4.3. criar qualquer tipo de animal não doméstico na área do núcleo agroecológico, 
exceto abelhas do gênero Melíponas (sem ferrão ou com ferrão atrofiado), desde que 
devidamente aprovada no Plano Técnico de Manejo e Gestão;

4.4. realizar qualquer tipo de queimada, tanto na parcela atribuída quanto nos insumos 
ou resíduos gerados pelas atividades do núcleo agroecológico;

4.5. ceder a parcela a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, em caso de 
implantação do núcleo agroecológico em área pública;

4.6. utilizar agrotóxicos e outros produtos químicos contaminantes do solo, da água e 
prejudiciais à saúde e à vida;

4.7. cultivar espécies transgênicas;

4.8. extrair recursos hídricos sem a outorga do órgão competente.

CLÁUSULA QUINTA – Da Vigência

5. O presente Termo de Adesão e Compromisso, terá prazo de vigência de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, a critério das partes, mediante 
a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão

6. As partes se comprometem a cumprir o inteiro teor do presente instrumento, 
observados os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

6.1. O descumprimento às cláusulas e condições deste instrumento implicará, sempre de 
forma fundamentada, a rescisão do presente Termo de Adesão e Compromisso.

6.2. A rescisão do presente Termo terá como consequência a exclusão do ADERENTE-
COMPROMITENTE do Programa Agricultura Agroecológica, sem prejuízo de outras 
sanções.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da eleição do Foro

7. Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande - MS, para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes deste Instrumento, que não sejam resolvidas no âmbito 
administrativo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo de 
Adesão e Compromisso em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus 
sucessores, para que surtam todos os efeitos jurídicos, na presença das testemunhas 
abaixo assinadas, que a tudo assistiram e do que dão fé.

Campo Grande, XX, de XXXXXX de 202X

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aderente-Compromitente

DECRETO n. 14.875, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

Aprova o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Inovação, 
Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (SIDAGRO).

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI e 
VIII, alínea “a”, do art. 67 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no 
art. 19, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, alterada pela Lei n. 6.642, de 19 de 
julho de 2021,

DECRETA:
   
Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo I, o Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (SIDAGRO), 
integrante do Poder Executivo do Município de Campo Grande, em conformidade com 

sua estrutura administrativa básica aprovada pelo Decreto n. 14.839, de 12 de agosto 
de 2021.

Art. 2º A estrutura operacional da Secretaria Municipal de Inovação, 
Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (SIDAGRO) é representada no organograma 
constante do Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
o Decreto n. 13.764, de 16 de janeiro de 2019.

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

RODRIGO BARBOSA TERRA
Secretário Municipal de Inovação,
Desenvolvimento Econômico e Agronegócio

ANEXO I AO DECRETO n. 14.875, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO (SIDAGRO)

TÍTULO I
DA NATUREZA, DA FINALIDADE E DAS COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA

Art. 1º A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico 
e Agronegócio (SIDAGRO), criada pela Lei n. 4.237, de 1º de dezembro de 2004, e 
modificada pela Lei n. 4.264, de 1º de janeiro de 2005, pela Lei n. 4.722, de 1º de 
janeiro de 2009, pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e pela Lei n. 6.642, de 
19 de julho de 2021, é órgão da administração direta do Município de Campo Grande, 
integrante do grupamento de fomento ao desenvolvimento integrado e sustentável e 
vinculado diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE

Art. 2º A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e 
Agronegócio (SIDAGRO) tem por finalidade promover os segmentos dos serviços, 
agronegócio, indústria, comércio, ciência, tecnologia e inovação e fortalecer o 
empreendedorismo e o setor produtivo inovadores, atraindo investidores privados, 
nacionais e estrangeiros, com as possibilidades oferecidas pelo município funcionando 
como um instrumento de criação de mecanismos sustentáveis para o desenvolvimento 
econômico, com geração de emprego e renda no Município de Campo Grande.

Art. 3º As normas de atuação da Secretaria Municipal de Inovação, 
Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (SIDAGRO) nortear-se-ão pelos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público e 
transparência, nos processos administrativos internos relacionados, especialmente, ao 
Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande 
(PRODES), e aos segmentos de serviços, agronegócio, indústria, comércio, ciência, 
tecnologia e inovação. 

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º À Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e 
Agronegócio (SIDAGRO), diretamente vinculada ao Chefe do Poder Executivo, compete:

I - a coordenação e a execução da política de desenvolvimento econômico do 
município e o apoio e acompanhamento técnico-logístico aos interessados em investir 
nos segmentos de serviços, agronegócio, indústria, comércio e ciência e tecnologia;

II - a promoção de estudos e pesquisas sociais, econômicos e institucionais, 
ligados às potencialidades do município, visando a identificar oportunidades para 
instalação de empreendimentos voltados para o desenvolvimento econômico e 
sustentável do município;

III - a articulação para instalação, localização e diversificação de empreendimentos 
que utilizam insumos disponíveis no município e o desenvolvimento de programas e 
projetos de fomento às atividades industriais, comerciais e de serviços compatíveis com 
a vocação da economia de Campo Grande;

IV - a orientação, de caráter indicativo, à iniciativa privada quanto à implementação 
de empreendimentos de interesse econômico-social para o município, em especial, 
a implantação de projetos voltados para a expansão dos segmentos industrial e do 
agronegócio sustentáveis;

V - o incentivo e o estímulo à localização e manutenção de empreendimentos 
industriais, comerciais e de serviços e a promoção de medidas de atração de interessados 
em operar atividades empresariais nesses segmentos no município, particularmente, as 
micros e pequenas empresas, em articulação com os setores econômicos ou organismos 
locais, estaduais e nacionais;

VI - o gerenciamento do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento 
Econômico e Social de Campo Grande – PRODES, e a promoção e a coordenação de 
projetos, em parceria com instituições públicas ou privadas, visando agregar novas 
tecnologias aos processos de produção;

VII - o fomento à comercialização e à exportação de produtos industriais e 
agropecuários produzidos por empresas instaladas no município; 

VIII - o incentivo à pesquisa científica, tecnológica e de inovação e à implantação 
de programas de tecnologia industrial, informação tecnológica e gestão de negócios;

IX - a articulação com órgãos e entidades do Estado e do Governo Federal, para 
fortalecimento das diretrizes e ações de fomento aos assentamentos rurais e elaboração 
de projetos de colonização e de organização de comunidades rurais;

X - o incentivo e o apoio às atividades da agricultura familiar, visando a agregar 
valor à pequena produção e preservar as características culturais e ambientais, para 
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proporcionar a manutenção do trabalho e o incremento da renda familiar dos pequenos 
produtores;

XI - o apoio a produtores de pequenas propriedades, fomentando o cooperativismo, 
a produtividade e a geração de emprego e renda, bem como o incentivo e a orientação 
ao associativismo e cooperativismo, fomentando o cooperativismo, produtividade e a 
geração de emprego e renda e apoiando a promoção de cursos, capacitações, palestras 
e eventos afins;

XII - a definição das políticas públicas e a coordenação da sua implementação de 
serviços de assistência técnica ligados ao aprimoramento das atividades da agricultura 
familiar;

XIII - a articulação com organismos, tanto de âmbito governamental como da 
iniciativa privada, visando à obtenção e ao aproveitamento de incentivos e recursos para 
programas e projetos de desenvolvimento econômico e social do município; 

XIV - a coordenação e execução de fóruns de debates sobre o cenário 
macroeconômico que reflete na economia do município e a realização e coordenação do 
Fórum Permanente de Competitividade de Campo Grande;

XV - a promoção da cultura e da educação empreendedora, voltadas para a 
sustentabilidade e a inovação;

XVI - a elaboração de pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, 
implantação, coordenação e controle dos trabalhos relacionados com o empreendedorismo 
e a proposição de indicadores de desempenho;

XVII - a implantação e o desenvolvimento da Escola do Empreendedorismo, 
elaborando, apoiando, acompanhando e monitoran-do a criação e a execução de 
cursos, palestras, reuniões e projetos voltados à promoção da cultura e da educação 
empreendedora;

XVIII - a implantação e coordenação do Parque Tecnológico e de Inovação de 
Campo Grande, para abrigar e incentivar empresas tecnológicas;

XIX - o desenvolvimento, em parceria com empresas, e instituições públicas e 
privadas, do plano de marketing de Campo Grande;

XX - a coordenação da participação e das parcerias do município em eventos 
promocionais no exterior e o relacionamento permanente com os órgãos de promoção 
do Brasil e com os escritórios brasileiros em outros países;

XXI - o diagnóstico do setor da agropecuária, para colher informações úteis 
ao planejamento e fomento às cadeias produtivas com potencialidades para o 
desenvolvimento rural sustentável do município;

XXII - o fomento a programas e projetos inovadores e sustentáveis, tendentes a 
agregar valor à cadeia do agronegócio do município de Campo Grande;

XXIII - a atuação concertada com o Estado e a União na execução de programas, 
projetos e ações de política agrária, crédito e desenvolvimento rural sustentável;

XXIV - a interatividade das instituições de assistência técnica e extensão rural, 
pesquisa e desenvolvimento, objetivando racionalizar recursos e potencializar resultados 
para o desenvolvimento econômico e social dos empreendimentos do setor rural;

XXV - o fomento à criação de novos espaços de comercialização para a agricultura 
familiar, como feiras e exposições, e à instalação de pequenas agroindústrias;

XXVI - a gestão e a organização dos serviços de motomecanização e logística 
necessários aos sistemas de produção da agricultura familiar e à execução Plano 
Municipal de Agricultura Urbana;

XXVII - a criação de mecanismos de acompanhamento e registro de indicadores 
de mercado, como produtos com maior demanda, evolução de preços e necessidade de 
produtos, para regular defasagens de abastecimento.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL

Art. 5º A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e 
Agronegócio (SIDAGRO), tem a seguinte estrutura operacional:

I - Órgãos Colegiados:

a) Conselho Municipal de Indústria, Comércio e Serviços;

b) Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico;

c) Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;

d) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

II - Órgãos de Direção Superior:

a) Secretário;

b) Secretário-Adjunto.

III - Unidades Organizacionais de Assessoramento:

a) Assessoria Jurídica;

b) Assessoria de Comunicação; 

c) Assessoria Executiva e de Eventos;

d) Assessoria de Incentivos Fiscais e Extrafiscais; 

e) Assessoria de Otimização e Projetos.

IV - Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais:

a) Superintendência de Fomento ao Agronegócio:

1. Gerência de Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural e à Organização 
da Produção Primária:

1.1. Divisão de Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural, à Organização 

Primária e à Agricultura Familiar;

1.2. Divisão de Regularização Fundiária, Associativismo e Cooperativismo.

2. Gerência de Valoração do Agronegócio;

3. Gerência de Serviços e Logística do Agronegócio:

3.1. Divisão de Máquinas e Equipamentos do Agronegócio;

3.2. Divisão de Insumos e Produtos para o Agronegócio.

4. Serviço de Inspeção Municipal.

b) Superintendência de Fomento à Indústria, Comércio, Serviços e Comércio 
Exterior:

1. Gerência de Fomento ao Comércio Exterior;

2. Gerência de Fomento à Indústria, Comércio e Serviços:

2.1. Polo Empresarial “Wilmar Lewandowski” (Sul);

2.2. Polo Empresarial “Conselheiro Nelson Benedito Netto” (Oeste);

2.3. Polo Empresarial “Miguel Letteriello” (Norte);

2.4. Polo Empresarial “Paulo Coelho Machado”;

2.5. Terminal Intermodal de Cargas.

c) Superintendência de Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação e Incubação:

1. Gerência de Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo:

1.1. Divisão de Empreendedorismo;

1.2. Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Estação Digital);

2. Gerência de Incubadoras de Empresas:

2.1. Divisão de Planejamento e Controle Gerencial de Incubação;

2.2. Incubadora “Norman Edward Hanson”;

2.3. Incubadora “Francisco Giordano Neto”;

2.4. Incubadora no Bairro Zé Pereira;

2.5. Incubadora no Bairro Mário Covas.

V - Unidades Organizacionais de Atividades Instrumentais:

a) Superintendência de Administração e Finanças:

1. Gerência Financeira;

2. Gerência de Administrativa;

3. Gerência de Gestão de Pessoas;

4. Gerência de Infraestrutura e Logística do Transporte;

5. Gerência de Patrimônio e Almoxarifado.

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR

Seção I
Das Competências do Secretário Municipal

Art. 6º Ao Secretário Municipal compete:

I - exercer a administração da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento 
Econômico e Agronegócio (SIDAGRO), praticando todos os atos necessários na área 
de sua competência, notadamente os relacionados com a orientação, coordenação e 
supervisão das atividades a cargo das unidades administrativas integrantes do órgão 
sob sua gestão;

II - propor ao Prefeito, anualmente, o orçamento da SIDAGRO; 

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

IV - representar a SIDAGRO;

V - promover a participação da SIDAGRO na elaboração de planos, programas e 
projetos do governo municipal, especialmente no plano plurianual, na lei de diretrizes 
orçamentárias e no orçamento anual do município;

VI - gerir os recursos humanos, materiais e financeiros disponibilizados para a 
SIDAGRO, responsabilizando-se, nos termos da lei, pelos atos que assinar, ordenar ou 
praticar;

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

VIII - aprovar o planejamento das atividades da SIDAGRO;

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

X - alertar formalmente a autoridade administrativa competente, para que 
instaure Tomada de Contas Especial, sempre que tiver conhecimento de qualquer das 
ocorrências que ensejem tal providência;

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

XII - instaurar sindicâncias e processos administrativos;

XIII - requisitar abertura de processo licitatório;

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

XV - providenciar os instrumentos e recursos necessários ao regular funcionamento 
da SIDAGRO;

XVI - indicar servidores da SIDAGRO, quando solicitado por outro órgão, para 
compor órgãos colegiados;

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

XVIII - cumprir e fazer cumprir a legislação referente à SIDAGRO;

XIX - fazer indicações ao Chefe do Poder Executivo, para o provimento de cargos 
em comissão no âmbito da SIDAGRO;

XX - indicar servidores efetivos para o exercício de Função de Confiança (FC), 
descrevendo as atribuições a serem desempenhadas;

XXI - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e 
que lhe forem delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Seção II
Das Competências do Secretário-Adjunto

Art. 7º Ao Secretário-Adjunto, subordinado diretamente ao Secretário Municipal, 
compete:

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

II - coordenar, em conjunto com o Secretário Municipal, o relacionamento social e 
político da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio 
(SIDAGRO) e responder pela articulação institucional do titular da Pasta;

III - promover a articulação da SIDAGRO com os demais órgãos e entidades do 
Município;

IV - apoiar o relacionamento institucional com órgãos e entidades que atuam 
diretamente nas atividades inerentes aos sistemas da área de competência da SIDAGRO;

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

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

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

VIII - propor, com a anuência do Secretário Municipal, normas para regulamentar 
os procedimentos internos da SIDAGRO;

IX - orientar e coordenar o processo de elaboração de relatórios que afetem as 
atividades da SIDAGRO;

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

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Art. 8º Os Órgãos Colegiados da Secretaria Municipal de Inovação, 
Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (SIDAGRO) têm suas competências, sua 
composição e seu funcionamento estabelecidos em regimento próprio.

CAPÍTULO III
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ASSESSORAMENTO

Seção I
Das Competências da Assessoria Jurídica

Art. 9º À Assessoria Jurídica, subordinada diretamente ao Secretário Municipal, 
compete:

I - prestar assessoramento jurídico ao Secretário Municipal, ao Secretário-Adjunto 
e às demais unidades da estrutura operacional da Secretaria Municipal de Inovação, 
Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (SIDAGRO);

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

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

IV - examinar previamente, quando solicitado, os aspectos formais e legais de 
anteprojetos de lei e minutas de atos administrativos de efeitos internos ou externos, de 
competência da SIDAGRO;

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

VI - elaborar e examinar minutas de contratos, convênios e acordos e respectivos 
aditivos em que a SIDAGRO seja parte, emitindo parecer sobre as implicações jurídicas 
e controlando sua formalização;

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

VIII - sugerir ao Secretário Municipal ou ao Secretário-Adjunto, quando entender 

necessário, o encaminhamento à PGM de processos ou expedientes em tramitação na 
SIDAGRO;

IX - orientar as unidades da SIDAGRO e acompanhar a elaboração de respostas 
e informações a notificações, diligências ou recursos aos órgãos de Controle Externo;

X - propor, elaborar ou opinar sobre atos normativos de competência da SIDAGRO;

XI - organizar e manter atualizadas coletâneas de leis, decretos e outros 
documentos de natureza jurídica de interesse da SIDAGRO;

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

XIII - organizar e manter atualizado o arquivo corrente de atos oficiais e 
documentos pertinentes aos assuntos jurídicos da SIDAGRO;

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

XV - elaborar relatórios de suas atividades;

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

Seção II
Das Competências da Assessoria de Comunicação

Art. 10. À Assessoria de Comunicação, diretamente subordinada ao Secretário 
Municipal, compete:

I - assessorar o Secretário Municipal em suas relações públicas, funções sociais e 
representação em solenidades e atos oficiais;

II - coordenar as atividades de imprensa e comunicação, relacionadas aos 
serviços de divulgação, sistematização, redação final, registro e publicação jornalística 
dos atos da SIDAGRO;

III - coordenar o desenvolvimento das atividades de comunicação externa e 
interna da SIDAGRO;

IV - planejar e executar as estratégias de Comunicação da SIDAGRO;

V - organizar e manter atualizado o arquivo de informações jornalísticas e 
institucionais e o arquivo de clipping;

VI - subsidiar o Poder Executivo com dados relativos às expectativas e nível 
de satisfação da comunidade com a prestação dos serviços públicos e assessorar o 
Secretário Municipal nos assuntos de sua competência e que, nesta condição, lhe forem 
cometidos para o fornecimento de dados e informações;

VII - coordenar a divulgação de notícias sobre a SIDAGRO e seus programas na 
internet, através do portal oficial do Município de Campo Grande e do abastecimento das 
mídias sociais;

VIII - elaborar estratégias de sistematização e disseminação dos dados e 
informações coletadas pelos serviços da Ouvidoria, em articulação com esse setor;

IX - planejar, coordenar e executar ações estratégicas que promovam os valores 
e a imagem da instituição;

X - conceber, produzir e avaliar artes, layouts, imagens e templates, para a 
composição de peças gráficas e de comunicação digital;

XI - elaborar e divulgar política de identidade visual para a SIDAGRO;

XII - receber o relatório de atividades das Superintendências da SIDAGRO;

XIII - elaborar o relatório geral das atividades da SIDAGRO;

XIV - elaborar o relatório anual de atividades;

XV - avaliar continuamente o desempenho dos servidores sob sua subordinação, 
verificando eventuais necessidades de capacitação profissional e verificar o 
desenvolvimento pessoal;

XVI - apoiar a Assessoria Executiva e de Eventos na execução de suas ações;

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

Seção III
Das Competências da Assessoria Executiva e de Eventos

Art. 11. À Assessoria Executiva e de Eventos, subordinada diretamente ao 
Secretário Municipal, compete:

I - prestar assistência ao Secretário Municipal no desempenho de suas atribuições 
e compromissos;

II - elaborar documentos e correspondências do Secretário Municipal;

III - encaminhar o material a ser expedido e o recebido, para os setores 
pertinentes da SIDAGRO;

IV - receber e promover a triagem e encaminhamento de pessoas ao Secretário 
Municipal;

V - gerenciar a agenda do Secretário Municipal e o provimento para viagens 
oficiais;

VI - transmitir ordens e despachos do Secretário Municipal e o provimento para 
viagens oficiais;

VII - organizar e executar eventos realizados pela SIDAGRO;

VIII - elaborar e acompanhar o calendário de eventos da SIDAGRO;
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IX - organizar e acompanhar, em interface com as Superintendências, a 
participação da SIDAGRO em eventos externos; 

X - realizar eventos sobre desenvolvimento local, incentivando a participação dos 
munícipes, por meio de mecanismos de ampliação dos participantes;

XI - fornecer informações sobre as ações realizadas, por meio de relatório  
encaminhado semestralmente ao Secretário Municipal ou quando por ele solicitado;

XII - avaliar continuamente o desempenho dos servidores sob sua subordinação, 
verificando eventuais necessidades de capacitação profissional e verificar o 
desenvolvimento pessoal;

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

Seção IV
Das Competências da Assessoria de Incentivos Fiscais e Extrafiscais

Art. 12. À Assessoria de Incentivos Fiscais e Extrafiscais, diretamente subordinada 
ao Secretário Municipal, compete:

I - analisar o andamento dos processos administrativos das empresas cadastradas 
no Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande - PRODES;

II - elaborar estudo sobre o PRODES;

III - fiscalizar a execução do cumprimento dos termos de compromisso celebrados 
entre o Município e as empresas beneficiárias do PRODES;

IV - auxiliar a Superintendência de Fomento à Indústria, Comércio, Serviços e 
Comércio Exterior na implementação de ações visando à execução do PRODES;

V - prestar à Superintendência de Fomento a Indústria, Comércio, Serviços e 
Comércio Exterior as informações técnicas e gerenciais necessárias ao desempenho do 
PRODES;

VI - monitorar as ações relativas às análises dos processos administrativos;

VII - emitir relatórios técnicos referentes aos processos e demais assuntos 
relacionados ao PRODES; 

VIII - realizar atendimento às empresas beneficiárias e prestar informações às 
empresas interessadas em aderir ao PRODES;

IX - elaborar atualização referente PRODES, para encaminhamento ao Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econômico - CODECON;

X - publicar as deliberações do CODECON no Diário Oficial;

XI - realizar atendimento às empresas beneficiárias e prestar informações às 
empresas interessadas em aderir ao PRODES.

Parágrafo único. Os ritos e procedimentos inerentes ao funcionamento da 
Assessoria de Incentivos Fiscais e Extrafiscais serão definidos em Lei Complementar e 
no respectivo regulamento.

Seção V
Das Competências da Assessoria Otimização e Projetos

Art. 13. À Assessoria de Otimização e Projetos, subordinada diretamente ao 
Secretário Municipal, compete:

I - orientar, coordenar, avaliar e consolidar a elaboração das ações de 
planejamento das unidades da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento 
Econômico e Agronegócio (SIDAGRO), em especial as propostas de plano estratégico, 
planos de ações e metas, programas, projetos, atividades, dentre outros que se façam 
necessários, juntamente com os responsáveis de cada unidade;

II - participar de estudos e disseminar, sob orientação da Secretaria Municipal de 
Finanças e Planejamento, métodos de planejamento estratégico;

III - promover estudos com outros órgãos Municipais, visando a minimizar a 
burocracia prejudicial ao bom funcionamento do serviço público;

IV - elaborar a proposta de planejamento estratégico e as diretrizes e metas da 
SIDAGRO, condizentes com as vertentes de Sustentabilidade;

V - elaborar, monitorar e adequar as ações às diretrizes e instrumentos de 
planejamento e propor ajustes a partir de novos cenários político-institucionais;

VI - disseminar e dar visibilidade ao planejamento estratégico, para promover a 
cultura do planejamento entre os membros da SIDAGRO;

VII - monitorar e adequar os planos e programas das unidades da SIDAGRO às 
diretrizes e aos instrumentos de planejamento;

VIII - elaborar relatório sintético, analítico e anual das atividades desenvolvidas 
pela SIDAGRO, sob a orientação do Secretário-Adjunto;

IX - acompanhar, avaliar e consolidar o resultado das ações, programas, projetos 
e atividades desenvolvidos pelo planejamento estratégico da SIDAGRO;

X - manter o fluxo de informações gerenciais que visam à elaboração de planos, 
programas e projetos nas unidades da SIDAGRO;

XI - Propor e manter atualizados os manuais pertinentes à área de planejamento 
estratégico, projetos e avaliação de suas ações e propor ferramentas para auxiliar e 
agilizar o processo de tratamento de dados para subsidiar o preparo das informações de 
interesse da SIDAGRO;

XII - elaborar a proposta de fixação das metas referentes às atividades da 
SIDAGRO, em articulação com as demais unidades, acompanhar a execução e aferir os 
resultados alcançados;

XIII - propor ferramentas para auxiliar e agilizar o processo de tratamento de 
dados, para subsidiar o preparo das informações de interesse da SIDAGRO;

XIV - propor ações para divulgação e disseminação das atividades desenvolvidas 
pela SIDAGRO;

XV - pesquisar e utilizar ferramentas de tecnologia e inovação, que promovam a 
agilidade na gestão da SIDAGRO;

XVI - pesquisar e utilizar ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TICs), que melhorem a comunicação dos objetivos, metas e ações da SIDAGRO;

XVII - monitorar e dar suporte aos membros da SIDAGRO na utilização de 
ferramentas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), para gestão dos 
programas, projetos e atividades da Secretaria;

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

CAPÍTULO IV
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Seção I
Das Competências da Superintendência de Fomento ao Agronegócio

Art. 14. À Superintendência de Fomento ao Agronegócio, diretamente subordinada 
ao Secretário Municipal, compete:

I - coordenar os trabalhos das gerências que lhe são subordinadas;

II - articular a interatividade com as demais superintendências, para melhorar a 
prestação de serviços de apoio e fomento ao desenvolvimento rural;

III - atuar como agente fomentador da evolução do setor rural;

IV - promover diagnósticos e estudos do setor da agropecuária, que gerem 
informações para planejar e fomentar cadeias produtivas que possam se constituir em 
potencialidades para o desenvolvimento rural sustentável do município;

V - interagir com as instituições de assistência técnica e extensão rural, pesquisa 
e desenvolvimento, para racionalizar recursos e potencializar resultados para o 
desenvolvimento econômico e social dos empreendimentos do setor rural;

VI - criar e manter atualizado banco de dados sobre o território rural do município, 
para subsidiar a elaboração e execução de políticas públicas para o desenvolvimento 
rural;

VII - planejar, formular e coordenar as políticas públicas de desenvolvimento 
rural do Município de Campo Grande;

VIII - promover, coordenar, orientar e ordenar programas e projetos voltados 
para estimular o desenvolvimento do setor agropecuário, priorizando o atendimento à 
agricultura familiar;

IX - articular e propor políticas de apoio e fomentar o processo de comercialização 
dos produtos da agricultura familiar; 

X - articular com outros órgãos municipais, estaduais e federais a prestação de 
serviços públicos às famílias rurais; 

XI - atuar em conjunto com o Estado e a União na execução de programas e 
projetos e ações de política agrária, crédito e desenvolvimento rural;

XII - coordenar a elaboração de registros de informações relativas às suas 
atividades, mantendo-os atualizados, através de relatórios, atendendo a todos 
indicadores sobre os trabalhos desenvolvidos;

XIII - propor a criação de incentivos para adesão de produtores aos projetos do 
plano municipal de desenvolvimento rural sustentável;

XIV - articular parcerias sobre crédito, pesquisa, infraestrutura, insumos e outras, 
para facilitar a implantação e desenvolvimento dos projetos voltados ao desenvolvimento 
rural;

XV - articular com os órgãos responsáveis a implantação de indústrias que 
beneficiem os produtos das cadeias produtivas incentivadas pela SIDAGRO;

XVI - coordenar a inspeção e fiscalização, sob os aspectos industrial e sanitário, 
de produtos de origem animal processados, manipulados, recebidos, acondicionados, 
depositados e em trânsito no município de Campo Grande;

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

Subseção I
Das Competências da Gerência de Fomento à Assistência Técnica e Extensão 
Rural e à Organização da Produção Primária

Art. 15. À Gerência de Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural e à 
Organização da Produção Primária, diretamente subordinada à Superintendência de 
Fomento ao Agronegócio, compete:

I - coordenar e fomentar a integração dos serviços de assistência técnica e 
extensão rural (ATER), pesquisa e desenvolvimento em parceria com outras instituições 
públicas ou privadas do setor, objetivando racionalizar recursos e potencializar resultados 
para o desenvolvimento econômico e social dos empreendimentos rurais, priorizando o 
atendimento à agricultura familiar;

II - coordenar, orientar e ordenar programas e projetos voltados para estimular 
e organizar o desenvolvimento das principais cadeias produtivas do setor agropecuário 
municipal, priorizando aquelas ligadas à agricultura familiar;

III - criar e manter atualizado banco de dados sobre o território rural do município, 
para subsidiar a elaboração e execução de políticas públicas para o desenvolvimento 
Rural;

IV - apoiar a organização social dos agricultores familiares do Município de Campo 
Grande, por meio do fomento ao associativismo e à cooperação;

V - fomentar o desenvolvimento tecnológico da produção agropecuária;
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VI - apoiar ações para a regularização fundiária de áreas pertencentes à 
agricultura familiar do município;

VII - acompanhar, registrar e manter atualizados os indicadores econômicos das 
principais cadeias produtivas ligadas ao setor rural do município, especialmente sobre 
áreas plantadas, áreas colhidas, produtos, subprodutos, produção, evolução de preços, 
agentes de mercado e outros;

VIII - diagnosticar, propor e elaborar planejamento para a potencialização do 
desenvolvimento rural;

IX - coordenar o desenvolvimento dos programas do Plano Municipal de 
Agricultura Urbana;

X - elaborar projetos de captação de recursos estaduais e federais, visando 
estruturar apoio ao desenvolvimento tecnológico e logístico para a agricultura familiar;

XI - estimular o desenvolvimento da agricultura orgânica, apoiando a conversão 
de sistemas convencionais, fomentando a produção e conscientizando a população sobre 
a importância dos alimentos saudáveis;

XII - estimular e orientar o manejo sustentável dos agro-ecossistemas;

XIII - desenvolver palestras, cursos, e outros eventos com o objetivo de divulgar 
tecnologias, qualificar produtores e conscientizar os consumidores e a sociedade sobre a 
importância do setor rural para o município;

XIV - promover no ambiente interno a SIDAGRO e com instituições afins, 
reuniões, intercâmbios, seminários e oficinas, visando à melhoria do setor rural;

XV - elaborar o cadastro e registro de informações sobre suas atividades, 
mantendo-as atualizadas, através de relatórios, atendendo a todos indicadores relativos 
aos trabalhos desenvolvidos;

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

Art. 16. À Divisão de Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural, à 
Organização Primária e à Agricultura Familiar, diretamente subordinada à Gerência de 
Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural e à Organização da Produção Primária, 
compete:

I - participar da elaboração de programas e projetos da Gerência à qual está 
subordinada, para estimular e organizar o desenvolvimento das principais cadeias 
produtivas do setor agropecuário, priorizando aquelas ligadas à agricultura familiar;

II - criar mecanismos de controle das ações de políticas púbicas para o 
desenvolvimento rural;

III - propor projetos para o desenvolvimento tecnológico da produção 
agropecuária;

IV - alimentar o banco de dados para o acompanhamento, registro e controle dos 
indicadores econômicos das principais cadeias produtivas do setor rural, especialmente 
sobre áreas plantadas, áreas colhidas, produtos, subprodutos, produção, evolução de 
preços, agentes de mercado e outros;

V - apoiar a Gerência à qual está subordinada na elaboração de projetos de 
captação de recursos estaduais e federais, visando ao desenvolvimento tecnológico e 
logístico para a agricultura familiar;

VI - colaborar com à Gerência no controle e monitoramento dos projetos de 
captação de recursos estaduais e federais;

VII - apoiar a Gerência na identificação de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), que auxiliem no controle e monitoramento de suas ações;

VIII - alimentar o banco de dados das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) definidos pela Gerência;

IX - emitir relatórios de controle das ações da Gerência, quando solicitado;

X - colaborar com a Gerência na identificação de Tecnologias de Comunicação e 
Informação (TICs) inovadoras, para o fomento à assistência técnica e extensão rural e 
à agricultura familiar;

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

Parágrafo único. Todas as decisões da Divisão serão submetidas à deliberação 
da Gerência à qual está subordinada.

Art. 17. À Divisão de Regularização Fundiária, Associativismo e Cooperativismo, 
diretamente subordinada à Gerência de Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural 
e à Organização da Produção Primária, compete:

I - participar da elaboração de indicadores de desempenho das ações relacionadas 
com regularização fundiária, associativismo e cooperativismo;

II - monitorar e controlar os indicadores de desempenho de suas ações;

III - participar da elaboração de projetos para regularização fundiária, para o 
associativismo e para o cooperativismo;

IV - colaborar com a Gerência nas ações relacionadas ao fomento de regularização 
fundiária da agricultura familiar no município;

V - elaborar, monitorar e controlar indicadores de desempenho para agricultura 
urbana;

VI - participar da elaboração de projetos de desenvolvimento da agricultura 
orgânica e de projetos que apoiem a conversão de sistemas convencionais e promovam a 
conscientização da população sobre a importância do consumo de alimentos saudáveis;

VII - apoiar a Gerência na identificação de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), que auxiliem no controle e no monitoramento de suas atividades;

VIII - alimentar o banco de dados das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) definidos pela Gerência;

IX - emitir os relatórios de controle das ações realizadas pela Gerência;

X - colaborar com a Gerência na identificação de Tecnologias de Comunicação e 
Informação (TICs) inovadoras, para a regularização fundiária e para o associativismo e 
cooperativismo;

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

Parágrafo único. Todas as decisões da Divisão serão submetidas à deliberação 
da Gerência à qual está subordinada.

Subseção II
Das Competências da Gerência de Valoração do Agronegócio

Art. 18. À Gerência de Valoração do Agronegócio, diretamente subordinada à 
Superintendência de Fomento ao Agronegócio, compete:

I - coordenar a execução e articular com os órgãos competentes os programas 
de compras governamentais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 
Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE);

II - articular e fomentar a criação de novos espaços de comercialização para a 
agricultura familiar, como feiras, exposições e similares;

III - fomentar e apoiar a instalação de pequenas agroindústrias;

IV - criar mecanismos de acompanhamento e registro de indicadores de mercado, 
como produtos com maior consumo, evolução de preços, necessidade de produtos para 
regular defasagens de abastecimento, etc;

V - elaborar o cadastro e registro de informações sobre suas atividades, mantendo 
informações atualizadas, através de relatórios, atendendo a todos indicadores relativos 
aos trabalhos desenvolvidos;

VI - fomentar programas e projetos inovadores que possam agregar valor à 
cadeia do agronegócio do município de Campo Grande;

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

Subseção III
Das Competências da Gerência de Serviços e Logística do Agronegócio

Art. 19. À Gerência de Serviços e Logística do Agronegócio, diretamente 
subordinada à Superintendência de Fomento ao Agronegócio, compete:

I - organizar, em interface com a Assessoria Jurídica, os processos administrativos 
de cessão de equipamentos às associações de produtores, envolvendo o contato inicial, 
a formalização do termo e a fiscalização do uso dos equipamentos, em conjunto com a 
Gerência de Patrimônio e Almoxarifado; 

II - realizar a gestão e a organização dos serviços de motomecanização e logística 
necessários aos sistemas de produção da agricultura familiar e dos Programas do Plano 
Municipal de Agricultura Urbana;

III - acompanhar e zelar pela correta utilização das patrulhas mecanizadas 
cedidas às associações de agricultores familiares do município;

IV - elaborar, fiscalizar, atualizar e gerenciar os termos de cessão de uso de 
máquinas e equipamentos às organizações da agricultura familiar;

V - organizar cursos de capacitação sobre operação correta e manutenção de 
equipamentos e máquinas agrícolas cedidas à agricultura familiar;

VI - apoiar o acesso a insumos e serviços de transportes necessários ao 
desenvolvimento de projetos ligados aos sistemas de produção da agricultura familiar e 
dos Programas do Plano Municipal de Agricultura Urbana;

VII - acompanhar, registrar e manter atualizada a evolução de preços dos 
serviços de motomecanização, dos insumos e custos de transporte;

VIII - elaborar o cadastro e registro de informações sobre suas atividades, 
mantendo-as atualizadas, através de relatórios, atendendo a todos indicadores relativos 
aos trabalhos desenvolvidos;

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

Art. 20. À Divisão de Máquinas e Equipamentos do Agronegócio, diretamente 
subordinada à Gerência de Serviços e Logística do Agronegócio, compete:

I - preparar, conforme orientações da Gerência, para acompanhamento da 
Assessoria Jurídica, os processos administrativos de cessão de equipamentos às 
associações de produtores, desde o contato inicial até o arquivamento do processo;

II - zelar pelo correto arquivamento e acesso aos processos administrativos, de 
acordo com as orientações da Gerência;

III - elaborar, juntamente com a Gerência, controles para a organização dos 
serviços de motomecanização e logística necessários aos sistemas de produção da 
agricultura familiar e dos Programas do Plano Municipal de Agricultura Urbana;

IV - alimentar o banco de dados dos controles estabelecidos pela Gerência, para 
o monitoramento dos serviços de motomecanização e logística necessários aos sistemas 
de produção da agricultura familiar e dos Programas do Plano Municipal de Agricultura 
Urbana;

V - manter e alimentar os mecanismos de controle da utilização das patrulhas 
mecanizadas cedidas às associações da agricultura familiar;

VI - zelar pelo correto arquivamento e acesso aos termos de cessão de uso de 
máquinas e equipamentos firmados com as organizações da agricultura familiar;

VII - auxiliar a Gerência na identificação de máquinas e equipamentos inovadores, 
que otimizem a cadeia produtiva da agricultura familiar e agricultura urbana;

VIII - auxiliar a Gerência na preparação de cursos para a capacitação sobre 
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operação correta e manutenção de equipamentos e máquinas agrícolas cedidas à 
agricultura familiar;

IX - colaborar com a Gerência na identificação de Tecnologias de Comunicação e 
Informação (TICs), para a agricultura familiar;

X - realizar a mobilização de máquinas e implementos quando necessária;

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

Parágrafo único. Todas as decisões da Divisão serão submetidas à deliberação 
da Gerência à qual está subordinada.

Art. 21. À Divisão de Insumos e Produtos para o Agronegócio, diretamente 
subordinada à Gerência de Serviços e Logística do Agronegócio, compete:

I - apoiar o acesso a insumos para os sistemas de produção da agricultura familiar 
e dos Programas do Plano Municipal de Agricultura Urbana;

II - elaborar e controlar, juntamente com a Gerência, para atendimentos aos 
sistemas de produção da agricultura familiar e dos Programas do Plano Municipal de 
Agricultura Urbana:

a) os mecanismos de controle dos insumos;

b) o apoio ao acesso a serviços da logística de transportes de insumos;

c) os mecanismos de controle dos serviços da logística de transportes de insumos.

III - acompanhar e registrar a evolução de preços dos insumos e custos de 
transporte;

IV - colaborar com a Gerência:

a) no registro de informações sobre os indicadores de seus trabalhos;

b) na identificação de Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), para 
a gestão dos insumos da agricultura familiar e dos Programas do Plano Municipal de 
Agricultura Urbana.

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

Parágrafo único. As decisões da Divisão serão submetidas à deliberação da 
Gerência à qual está subordinada.

Subseção IV
Das Competências do Serviço de Inspeção Municipal

Art. 22. Ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM, diretamente subordinada à 
Superintendência de Fomento ao Agronegócio, compete:

I - realizar a prévia inspeção e fiscalização, sob os aspectos industrial e sanitário, 
de produtos de origem animal, comestíveis ou não, adicionados ou não de produtos 
vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, 
depositados e em trânsito no município de Campo Grande, inclusive aqueles oriundos da 
pequena agroindústria;

II - elaborar normas complementares, para a execução das ações de inspeção 
e fiscalização, registro dos estabelecimentos, classificação, padronização e tipificação;

III - fiscalizar e inspecionar os estabelecimentos que processam produtos de 
origem animal, de forma permanente ou periódica;

IV - inspecionar, permanentemente, os estabelecimen-tos durante o abate das 
diferentes espécies de animais;

V - verificar a aplicação dos preceitos de bem-estar animal e executar as 
atividades de inspeção ante e post mortem de animais de abate;

VI - designar profissionais médicos veterinários, legalmente habilitados, com a 
participação dos auxiliares de inspeção, para realizar a inspeção;

VII - proceder a coleta de amostras de água de abastecimento, matérias-primas, 
ingredientes e produtos para análises fiscais;

VIII - verificar a rotulagem dos processos tecnológicos dos produtos de origem 
animal, quanto ao atendimento da legislação específica;

IX - fiscalizar o controle de qualidade dos estabelecimentos registrados no SIM, 
quanto à produção, por meio de análises laboratoriais, programas de autocontrole ou 
manual de boas práticas, implantados com o objetivo de garantir a qualidade e inocuidade 
dos produtos de origem animal;

X - auditar documentos necessários ao registro no SIM;

XI - realizar o registro sanitário dos estabelecimentos de produtos de origem 
animal e seus derivados;

XII - executar todas as ações de inspeção e fiscalização, visando à qualidade 
dos produtos de origem animal processados pelos estabelecimentos registrados no SIM;

XIII - notificar, emitir auto de infração, apreender produtos, suspender ou 
interditar total ou parcialmente estabelecimentos, cassar registro de produtos e 
estabelecimentos e levantar suspensão ou interdição de estabelecimentos;

XIV - coordenar, orientar e promover a instalação de indústrias juridicamente 
estabelecidas, qualificando, desta forma, produtos e subprodutos de origem animal, 
retirando-os da informalidade;

XV - contribuir para a diminuição do comércio clandestino de produtos de origem 
animal;

XVI - promover ações que contribuam para o processo educativo, visando à 
conscientização da população sobre a importância do consumo de produtos de origem 
animal higienicamente seguros;

XVII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 

competência.

Seção II
Das Competências da Superintendência de Fomento à Indústria, Comércio, 
Serviços e Comércio Exterior

Art. 23. À Superintendência de Fomento à Indústria, Comércio, Serviços e 
Comércio Exterior, diretamente subordinada ao Secretário Municipal, compete:

I - formular, planejar e acompanhar as políticas públicas de desenvolvimento da 
atividade econômica dos setores industriais, comerciais e de serviços;

II - fomentar novos negócios para o município, oferecendo a pertinente orientação 
técnica;

III - promover e incentivar a criação, implantação, ampliação de empresas e 
polos empresariais;

IV - promover a integração, intercâmbio e parcerias com entidades públicas e a 
iniciativa privada, no que se refere às políticas de desenvolvimento econômico;

V - elaborar e acompanhar projetos relativos ao desenvolvimento econômico, 
individualmente ou em parceria com entidades públicas ou privadas;

VI - monitorar e avaliar os impactos das ações desenvolvidas por intermédio das 
parcerias estabelecidas;

VII - monitorar as vocações regionais e as ações destinadas a fomentar o 
desenvolvimento local;

VIII - atuar na redução das desigualdades regionais;

IX - coordenar as atividades de promoção e divulgação das oportunidades de 
investimentos na indústria, comércio e serviço;

X - ampliar e aperfeiçoar a relação do município com os empresários;

XI - definir novas áreas para instalação de novos empreendimentos;

XII - contribuir para definir diretrizes e procedimentos relativos à implantação de 
política de comércio exterior;

XIII - formular propostas de políticas e programas de comércio exterior e 
estabelecer normas necessárias à sua implementação;

XIV - propor regulamentação e executar os programas e as atividades relativas 
ao comércio exterior;

XV - participar em negociações internacionais relativas ao comércio exterior;

XVI - desenvolver, em parceria com empresas e instituições públicas e privadas, 
o plano de marketing de Campo Grande;

XVII - coordenar a participação e as parcerias da SIDAGRO em eventos 
promocionais no exterior;

XVIII - manter relacionamento permanente com os órgãos de promoção do 
Brasil e, também, com os escritórios brasileiros no exterior;

XIX - gerenciar a recepção da imprensa, agentes e empresários de outros países;

XX - executar e/ou acompanhar projetos internacionais de interesse do município, 
que estejam afetos às atribuições e competências da SIDAGRO;

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

Subseção I
Das Competências da Gerência de Fomento ao Comércio Exterior

Art. 24. À Gerência de Fomento ao Comércio Exterior, diretamente subordinada 
à Superintendência de Fomento à Indústria, Comércio, Serviços e Comércio Exterior, 
compete:

I - desenvolver, executar e acompanhar políticas e programas de operacionalização 
do comércio exterior;

II - acompanhar, participar de atividades e implementar ações de comércio 
exterior relacionadas a acordos internacionais que envolvam setores específicos ou a 
comercialização de produtos;

III - desenvolver, executar, administrar e acompanhar mecanismos de 
operacionalização do comércio exterior e seus sistemas operacionais;

IV - contribuir com o crescimento da economia municipal, aumentando a 
produtividade e qualidade de bens e produtos colocados no mercado internacional;

V - formular, executar e avaliar políticas públicas para promoção de competitividade 
do comércio exterior;

VI - apoiar as empresas na habilitação e credenciamento para prática do comércio 
exterior;

VII - colaborar com a coordenação das políticas de mercado e serviço no exterior;

VIII - elaborar estudos que compreendam:

a) avaliações setoriais de comércio exterior e sua interdependência com o 
comércio interno;

b) a criação e o aperfeiçoamento de sistemas de padronização, classificação e 
fiscalização dos produtos exportáveis;

c) a evolução da comercialização de produtos e mercados estratégicos para o 
comércio exterior brasileiro, com base em parâmetros de competitividade setorial e 
disponibilidades mundiais;

d) sugestões a respeito de aperfeiçoamentos da legislação de comércio exterior.
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IX - organizar a participação da SIDAGRO em eventos de divulgação e promoção 
de Campo Grande no exterior;

X - organizar, coordenar e apoiar a realização de eventos internacionais;

XI - registrar e controlar dados, arquivos, documentos e informações sobre 
eventos internacionais;

XII - desenvolver, em parceria com empresas e instituições públicas e privadas, 
estratégias de marketing do de Campo Grande;

XIII - promover estudos e iniciativas destinados ao apoio, à informação e à 
orientação da participação brasileira em negociações internacionais relativas ao comércio 
exterior;

XIV - executar e acompanhar projetos internacionais de interesse do município, 
que estejam afetos às atribuições e competências da SIDAGRO;

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

Subseção II
Das Competências da Gerência de Fomento à Indústria, Comércio e
Serviços

Art. 25. À Gerência de Fomento à Indústria, Comércio e Serviços, diretamente 
subordinada à Superintendência de Fomento a Indústria, Comércio, Serviços e Comércio 
Exterior, compete:

I - acompanhar, apoiar e promover a avaliação de projetos e atividades ligadas à 
indústria, ao comércio e à prestação de serviços;

II - gerenciar e apoiar políticas de desenvolvimento de indústria, comércio e 
serviços;

III - identificar e consolidar demandas que visem ao desenvolvimento do setor 
industrial;

IV - propor e acompanhar o planejamento e a formulação de programas em prol 
da indústria;

V - contribuir para o diagnóstico das deficiências dos setores da indústria, do 
comércio e de prestação de serviços;

VI - colaborar com a promoção e o desenvolvimento do município, nas áreas de 
sua competência;

VII - estreitar a relação dos empresários com a SIDAGRO;

VIII - apoiar a realização de eventos, reuniões, encontros, correlacionados aos 
setores do comércio e de prestação de serviços;

IX - incentivar o desenvolvimento do comércio e da prestação de serviços, 
fomentando seu crescimento e geração de empregos;

X - apoiar a implantação de novos corredores comerciais e gastronômicos; 

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

Seção III
Das Competências da Superintendência de Fomento à Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Incubação

Art. 26. À Superintendência de Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Incubação, diretamente subordinada ao Secretário Municipal, compete:

I - formular, planejar e implementar a política de fomento econômico de ciência, 
tecnologia,  inovação, e empreendedorismo;

II - identificar e monitorar demanda para a abertura de editais visando a compor 
o quadro de incubadas das incubadoras municipais de empresas;

III - determinar, autorizar e supervisionar atividades nas incubadoras de 
empresas, compreendendo a atração de novos investimentos e contribuindo para a 
geração de empregos e renda;

IV - supervisionar o  Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Estação 
Digital), que abrigará empresas tecnológicas;

V - propor capacitações para a Escola do Empreendedorismo, no atendimento às 
incubadas e à comunidade;

VI - articular a cooperação técnico-científica, para a execução de programas, 
projetos e atividades de desenvolvimento científico e tecnológico e o intercâmbio de 
informações com as esferas municipal, estadual e federal, organismos nacionais e 
estrangeiros e entidades da sociedade civil organizada;

VII - articular com órgãos e entidades governamentais, para estabelecimento e 
implementação de programas destinados à inovação, difusão tecnológica e ao fomento à 
tecnologia de informação e inclusão digital;

VIII - interagir com os setores público e privado, para o estabelecimento de 
ações que visem ao incremento da inovação e ao desenvolvimento da tecnologia de 
informação e comunicação nas empresas;

IX - promover o desenvolvimento de projetos de inclusão digital e social e de 
tecnologias sociais, por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação;

X - promover e incentivar a criação, preservação e a ampliação de microempresas;

XI - aperfeiçoar e ampliar as relações do município com empreendedores;

XII - orientar os microempreendedores e empreendedores, formais ou informais, 
sobre linhas de crédito para investidores, auxiliando na geração de novas vagas de 
emprego, renda, no surgimento de novas empresas e na ampliação de empresas já 
instaladas no município;

XIII - apoiar os microempreendedores e empreendedores no processo de difusão 
de seus produtos e serviços, com vistas à ampliação dos negócios no mercado nacional 
e internacional;

XIV - viabilizar a interação e articulação das incubadoras de empresas com os 
demais órgãos e entidades municipais e seus parceiros;

XV - coordenar a celebração de convênios, contratos, acordos, ajustes e 
compromissos;

XVI - fomentar a qualificação e aperfeiçoamento de técnicos e pesquisadores, 
em colaboração com instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento em ciência,  
tecnologia e inovação;

XVII - promover e incentivar a adoção de inovações científicas, tecnológicas, e 
de sustentabilidade, visando ao aprimoramento dos processos e à melhoria da qualidade 
de produtos e serviços dos microempreendedores e empreendedores;

XVIII - promover e acompanhar o desenvolvimento e manutenção de redes de 
cooperação científica, tecnológica e de inovação;

XIX - auxiliar na promoção da utilização das ferramentas corporativas de gestão 
de projetos no âmbito da SIDADRO.

 
Subseção I
Das Competências da Gerência de Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Empreendedorismo

Art. 27. À Gerência de Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Empreendedorismo, diretamente subordinada à Superintendência de Fomento à Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Incubação, compete:

I - orientar e definir, juntamente com a Gerência de Incubadoras de Empresas, a 
escolha de profissionais e especialistas para integrar comissões técnicas, que prestarão 
serviços de assessoria em gestão para os incubados;

II - elaborar pesquisas, estudos, análises e interpre-tações relacionados com as 
incubadoras e propor indicadores de desempenho para o monitoramento das incubadas; 

III - elaborar pesquisas, estudos, análises, interpreta-ção, planejamento, 
implantação, coordenação e controle dos trabalhos relacionados ao empreendedorismo 
e propor indicadores de desempenho; 

IV - elaborar pareceres, relatórios, planos e projetos relacionados ao 
empreendedorismo;

V - articular para a promoção e integração das atividades relacionadas à inovação 
tecnológica, com vistas à transferência de tecnologia para a administração pública e ao 
setor privado;

VI - executar ações que visem à agregação de valor ao empreendedorismo das 
empresas para o município;

VII - coordenar as atividades relacionadas com a Sala do Empreendedor;

VIII - coordenar o Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Estação 
Digital), que abrigará empresas tecnológicas;

IX - auxiliar o empreendedor a identificar as melhores oportunidades para 
prosperar o seu negócio;

X - fomentar a Escola do Empreendedorismo, elaboraando, apoiando, 
acompanhando e monitorando a criação e execução de cursos, palestras, reuniões, e 
projetos voltados para o desenvolvimento do empreendedorismo;

XI - implementar indicadores de desempenho para o monitoramento das ações 
da Escola do Empreendedorismo;

XII - promover a cultura e educação empreendedoras, voltadas para a 
sustentabilidade  e a inovação;

XIII - construir, desenvolver, fomentar e apoiar ativida-des inovadoras que 
gerem renda;

XV - fomentar o desenvolvimento sustentável, a partir de articulações com a 
comunidade científica e órgãos e entidades públicos e privados;

XVI -  executar outras atividades que lhe forem atribuí-das na área de sua 
competência.

Parágrafo único. As decisões da Gerência de Fomento à Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Empreendedorismo serão submetidas à deliberação da Superintendência de 
Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação e Incubação e ao Secretário Municipal.

Art. 28. À Divisão de Empreendedorismo, diretamente subordinada à Gerência 
de Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, compete:

I - indicar e definir, juntamente com a Gerência a que está subordinada, a escolha 
de especialistas para integrar comissões técnicas que prestarão serviços de assessoria 
em temas relacionados à formação empreendedora e de inovação nas incubadoras e na 
Estação Digital;
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II - auxiliar na elaboração de pesquisas, estudos, análises e interpretações 
relacionados às incubadoras de empresas e à Estação Digital e propor indicadores de 
desempenho para o monitoramento das empresas incubadas; 

III - propor a grade curricular para a Escola do Empreendedorismo, com foco nos 
oito eixos da Administração:

a) Administração e Seleção de Pessoal;

b) Organização e Métodos

c) Análise de Sistemas;

d) Orçamentos;

e) Administração de Material/Logística;
f) Administração Financeira;

g) Administração Mercadológica/Marketing;

h) Administração de Produção.

IV - auxiliar na elaboração de pareceres, relatórios, planos e projetos relacionados 
a Sala do Empreendedor;

V - acompanhar atividades relacionadas à Sala do Empreendedor;

VI - auxiliar os atendentes da Sala do Empreendedor na atualização e capacitação 
de servidores;

VII - auxiliar, sempre que necessário, nas atividades desenvolvidas pelos 
administradores lotados nas incubadoras de empresas e na Estação Digital, para 
alinhamento das ações da Escola do Empreendedorismo;

VIII - executar ações sistemáticas, que visem à agregação de valor ao 
empreendedorismo das empresas no município;

IX - promover a cultura e educação empreendedoras, voltadas para a 
sustentabilidade e a inovação;

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

Parágrafo único. As decisões da Divisão serão submetidas à deliberação da 
Gerência à qual está subordinada.

Subseção II
Das Competências da Gerência de Incubadoras de Empresas

Art. 29. À Gerência de Incubadoras de Empresas, diretamente subordinada à 
Superintendência de Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação e Incubação, compete:

I - supervisionar todas as atividades das incubadoras de empresas;

II - selecionar os auxiliares que integrarão o serviço interno de apoio administrativo 
das incubadoras;

III - assessorar, diretamente, a Superintendência de Fomento à Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Incubação, sobretudo na instrução dos processos administrativos 
referentes à incubação de empresas;

IV - elaborar minuta, a ser enviada à PGM, de edital para a seleção de propostas 
de empreendedores, empresas e cooperativas a serem admitidos nas incubadoras;

V - divulgar as ações das incubadoras e dos incubados, em interface com a 
Assessoria de Comunicação;

VI - selecionar, em conjunto com a Gerência de Fomento à Ciência, Inovação, 
Incubação e Empreendedorismo, profissionais e especialistas para integrar comissões 
técnicas que prestarão serviços de assessoria em gestão às incubadoras e aos incubados;

VII - elaborar e remeter à Superintendência de Fomento a Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Incubação, o relatório anual de atividades das incubadoras, que deverá ser 
encaminhado ao Secretário Municipal;

VIII - apoiar e promover a integração e articulação das incubadoras com agentes 
de desenvolvimento e forças comunitárias indispensáveis e relevantes para os incubados;

IX - avaliar sistematicamente as incubadoras, colaboran-do na adoção de 
indicadores de desempenho para o monitoramento do desenvolvimento dos incubados;

X - elaborar minuta de parcerias, convênios, contratos e acordos; 

XI - orientar e acompanhar o ingresso, desligamento, prorrogação e redução do 
prazo de permanência dos incubados;

XII - viabilizar o aperfeiçoamento do pessoal de apoio administrativo e o 
entrosamento entre as diversas incubadoras;

XIII - identificar profissionais e especialistas, em conjunto com a Gerência de 
Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação, e Empreendedorismo, para integrar a Banca 
Julgadora dos editais de seleção de novos empreendedores para incubação;

XIV - providenciar documentação, juntamente com o gestor de cada incubadora, 
para preparação dos portfólios dos incubados, para fins de graduação;

XV - reunir-se mensalmente com o gestor de cada incubadora, para definição e 
acompanhamento das atividades, sendo as definições e deliberações registradas em ata;

XVI - prestar informações e esclarecimentos solicitados pelos incubados;

XVII - exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pelos 
incubados, de acordo com o edital e o respectivo termo de incubação;

XVIII - acompanhar e monitorar a prestação de serviços às incubadoras, exigindo 
documentação comprobatória da execução e identificando aspectos relacionados com a 
satisfação e atendimento aos incubados;

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

Parágrafo único. As decisões da Gerência serão submetidas à deliberação da 
Superintendência à qual está subordinada.

Art. 30. À Divisão de Planejamento e Controle Gerencial de Incubação, 
diretamente subordinada à Gerência de Incubadoras de Empresas, compete:

I - assessorar diretamente o Gerente de Incubadoras de empresas na 
supervisão de todas as atividades realizadas pela equipe das incubadoras;

II - elaborar minutas de editais para seleção de candidatos à incubação, para 
serem encaminhadas à Assessoria Jurídica;

III - auxiliar o Gerente de Incubadoras de Empresas na seleção de membros para 
compor a Banca de Seleção para incubação;

IV - acompanhar o processo de seleção dos candidatos à incubação, em conjunto 
com os gestores das incubadoras de empresas;

V - elaborar minutas de termos de incubação dos candidatos aprovados pela 
Banca Avaliadora;

VI - fiscalizar os processos de incubação, desde o edital de seleção até a 
finalização da incubação;

VII - planejar, juntamente com a Gerência e gestores das incubadoras, as ações 
pertinentes ao atendimento geral das incubadoras e o acompanhamento dos incubados;

VIII - prestar informações e esclarecimentos solicitados pelos gestores das 
incubadoras e pelos incubados;

IX - visitar regularmente as incubadoras, para averiguação in loco das 
necessidades urgentes, registrando em ata e cientificando a Gerência;

X - compilar os relatórios trimestrais das incubadoras, sobre todos os 
acontecimentos em cursos, palestras, consultorias e eventos realizados, tanto para os 
incubados como para a comunidade;

XI - assessorar na elaboração do relatório anual da Gerência com todas as suas 
ações, para ser enviado ao Secretário Municipal;

XII - reunir-se mensalmente, ou quando solicitado, com a Gerência, para 
acompanhamento das atividades da mesma, registrando as deliberações em ata;

XIII - colaborar com a Gerência  de Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Incubação e Empreendedorismo na seleção de profissionais e especialistas para integrar 
comissões técnicas, para prestar serviços de assessoria em gestão às incubadoras e à 
Estação Digital, para atendimento aos incubados;

XIV - elaborar minuta de parcerias, convênios, contratos e acordos;

XV - colaborar com as Gerências no apoio à promoção de integração e articulação 
das incubadoras e da Estação Digital, com agentes de desenvolvimento e forças 
comunitárias, indispensáveis e relevantes para os incubados;

XVI - colaborar com o Gerente e com os gestores das incubadoras no 
acompanhamento do desenvolvimento empresarial dos incubados, no ingresso à 
incubadora, desligamento, prorrogação e/ou redução do prazo de permanência e no 
processo de graduação das empresas;

XVII - colaborar na adoção de indicadores de desempenho, para o monitoramento 
do desenvolvimento dos incubados;

XVIII - preparar, juntamente com os gestores, material de divulgação das ações 
das incubadoras e dos incubados, solicitando que a Gerência envie à Assessoria de 
Comunicação;

XIX - colaborar com as Gerências e coordenadores das incubadoras na 
identificação de necessidades de aprimoramento das equipes de trabalho das incubadoras 
e da Estação Digital;

XX - elaborar o Plano de Negócio e o Planejamento Estratégico dos incubados, 
com anuência da Gerência;

XXI - monitorar e controlar a utilização das ferramentas de controle gerencial 
para as incubadas; 

XXII - elaborar os relatórios de resultados do desempenho das incubadas;

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

Parágrafo único. As decisões da Divisão serão submetidas à deliberação da 
Gerência à qual está subordinada.

CAPÍTULO V
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS

Seção I
Das Competências da Superintendência de Administração e Finanças

Art. 31. À Superintendência de Administração e Finanças, diretamente 
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subordinada ao Secretário Municipal, compete:

I - orientar, coordenar, acompanhar e controlar, nas áreas administrativas e 
financeiras, o desenvolvimento de planejamento e execução de planos, programas e 
projetos da SIDAGRO;

II - elaborar procedimentos relativos às atividades sob sua responsabilidade para 
execução das tarefas diárias;

III - acompanhar a publicação de atos do interesse da SIDADGRO no Diário 
Oficial do Município;

IV - fornecer informações referentes à execução orçamentária e financeira, para 
elaboração de convênios, contratos e termos similares;

V - gerenciar as atividades voltadas à administração de pessoal, de material de 
consumo, logística de transporte, manutenção e conservação bens móveis;

VI - supervisionar, orientar, controlar e avaliar a execução da proposta 
orçamentária e financeira, de acordo com o orçamento aprovado;

VII - encaminhar aos órgãos de controle externo, nos prazos estabelecidos, a 
documentação exigida pela legislação e informações relativas à prestação de contas 
solicitadas por meio de diligências;

VIII - apoiar a elaboração do plano plurianual e da lei orçamentária anual do 
município; 

IX - manter estrita interação com os titulares das áreas técnicas, visando a 
prestar apoio à execução de suas atividades fins; 

X - avaliar continuamente o desempenho dos servidores sob sua subordinação, 
verificando eventuais necessidades de capacitação profissional e verificar o 
desenvolvimento pessoal;

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

Subseção I
Das Competências da Gerência Financeira

Art. 32. À Gerência Financeira, diretamente subordinada à Superintendência de 
Administração e Finanças, compete:

I - subsidiar a elaboração da proposta orçamentária da SIDAGRO; 

II - elaborar e acompanhar a tramitação dos pedidos de suplementação 
orçamentária; 

III - acompanhar, controlar e avaliar a execução orçamentária, de acordo com o 
orçamento aprovado para a SIDAGRO;

IV - fornecer informações referentes à execução orçamentária e financeira para 
elaboração de convênios e contratos;

V - orientar, controlar e supervisionar a utilização dos recursos financeiros 
destinados às realizações das despesas e a emissão dos documentos financeiros 
necessários; 

VI - analisar e preparar o processo da despesa e encaminhar à Secretaria Municipal 
de Finanças e Planejamento - SEFIN, para liquidação e pagamento a fornecedores; 

VII - acompanhar a aplicação dos recursos de suprimentos de fundos, repasse 
financeiro e diárias e controlar as prestações de contas; 

VIII - acompanhar as contas bancárias, efetuando consistência bancária, e emitir 
relatórios mensais financeiros;

IX - emitir Documento de Arrecadação Municipal - DAM, para pagamento mensal 
do incubado, analisando o termo de incubação conforme o processo, posteriormente 
emitir relatórios de arrecadação e inadimplência; 

X - supervisionar a execução de convênios e efetuar prestações de contas; 

XI - encaminhar aos órgãos de controle externo, nos prazos estabelecidos, a 
documentação exigida pela legislação;

XII - acompanhar a publicação de atos do interesse da SIDAGRO no Diário Oficial 
do Município;

XIII - apresentar periodicamente à Superintendência relatório técnico de 
desenvolvimento de suas atividades, baseado em indicadores qualitativos e quantitativos; 

XIV - avaliar continuamente o desempenho dos servidores sob sua subordinação, 
verificando eventuais necessidades de capacitação profissional e verificar o 
desenvolvimento pessoal; 

XV - gerenciar os contratos e convênios, acompanhar os prazos de vigência, 
execução do objeto e saldo de empenho;

XVI - emitir justificativa, quando se tratar de termo aditivo de contrato, e 
encaminhar ao órgão competente;

XVII - expedir notificações para apresentação de prestação de contas de 
instrumentos celebrados com a SIDAGRO, conforme Decreto n. 13.022/2016;

XVIII - notificar os responsáveis sobre a vigência dos instrumentos jurídicos e a 
respectiva prestação de contas, referente a diárias (Decreto n. 13.780/2019) e regime 
de adiantamento (Decreto n. 13.796/2019);

XIX - executar os procedimentos necessários ao acompanhamento da execução 
do plano de trabalho previsto no instrumento jurídico e respectiva prestação de conta 

parcial e final, referente a diárias (Decreto n. 13.780/2019), parcerias com organizações 
da sociedade civil (Decreto n. 13.022/2016) e regime de adiantamento (Decreto n. 
13.796/2019);

XX - encaminhar à Gerência Administrativa os processos encerrados, para os 
registros necessários;

XXI - desempenhar outras atividades correlatas às competências da respectiva 
área de atuação. 

Subseção II
Das Competências da Gerência Administrativa

Art. 33. À Gerência Administrativa, diretamente subordinada à Superintendência 
de Administração e Finanças, compete:

I - iniciar os processos licitatórios e auxiliar o setor solicitante na elaboração do 
Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

II - acompanhar todas as fases do processo por meio do Sistema Siga, até o 
envio do mesmo para a Secretaria Executiva de Compras Governamentais (SECOMP); 

III - acompanhar os procedimentos licitatórios de materiais e serviços de 
interesse da SIDAGRO;

IV - preparar e acompanhar os processos relativos à aquisição de material de 
consumo, de bens permanentes e de contratação de serviços, seguindo as especificações 
técnicas estabelecidas pelas Superintendências competentes; 

V - abrir processos administrativos ou volumes para tramitação do exercício 
vigente; 

VI - providenciar a abertura de processo e elaborar os Pedidos de Aquisição de 
Materiais (PAM), os Pedidos de Prestação de Serviços (PPS) e Pedidos de Adiantamento 
(PA) e Requisições de Diárias;

VII - consultar a emissão de reservas orçamentárias dos PPS e PAM da SIDAGRO; 

VIII - apresentar periodicamente ao seu superior hierárquico relatório técnico de 
desenvolvimento de suas atividades, baseado em indicadores qualitativos e quantitativos; 

IX - coordenar a elaboração de relatório das atividades desenvolvidas nas áreas 
sob sua coordenação; 

X - avaliar continuamente o desempenho dos servidores sob sua subordinação, 
verificando eventuais necessidades de capacitação profissional e verificar o 
desenvolvimento pessoal;

XI - acompanhar a execução dos serviços de copa e limpeza do prédio da 
SIDAGRO;

XII - acompanhar e controlar as despesas da Secretaria referente a energia, 
água e telefone;

XIII - acompanhar a publicação de atos do interesse da SIDAGRO, no Diário 
Oficial do Município;

XIV - receber, guardar e zelar pela segurança dos processos e documentos 
arquivados na SIDAGRO, observando a tabela de Temporalidade.

XV - desempenhar outras atividades correlatas às competências da respectiva 
área de atuação.

Subseção III
Das Competências da Gerência de Gestão de Pessoas

Art. 34. À Gerência de Gestão de Pessoas, diretamente subordinada à 
Superintendência de Administração e Finanças, compete:

I - acompanhar, controlar e executar as atividades de administração de pessoal, 
como controle de frequência, afastamento, organização de documentação pertinente, 
registro de vida funcional e suas alterações;

II - acompanhar e conferir a folha de pagamento dos servidores, efetuando 
eventuais correções;

III - coordenar a elaboração da escala de férias dos servidores;

IV - acompanhar, supervisionar e controlar os procedimentos de nomeação, 
vacância e registro do exercício de ocupantes de cargos em comissão;

V - solicitar, supervisionar e acompanhar as atividades relativas às lotações dos 
mirins e estagiários na SIDAGRO;

VI - recepcionar e integrar os novos servidores, realizando os procedimentos 
pertinentes de apresentação aos demais colaboradores da SIDAGRO;

VII - identificar com os chefes dos setores da SIDAGRO as necessidades de 
capacitações e treinamentos, visando ao desenvolvimento profissional dos servidores;

VIII - divulgar e programar eventos de capacitação para os servidores da 
Secretaria e controlar participação;

IX - acompanhar as publicações no Diário Oficial e lançar no sistema os atos 
relativos aos servidores da Secretaria;

X - orientar sobre avaliação de estágio probatório, lotação, afastamento e 
concessão de direitos e vantagens, fornecendo dados, quando necessários;

XI - encaminhar pedidos quanto a direitos e vantagens dos servidores ao órgão 
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competente;

XII - manter o controle do provimento e vacância dos cargos efetivos;

XIII - controlar os procedimentos de nomeação, exoneração e exercício de 
ocupantes de cargos em comissão, contratados temporários e beneficiários do PROINC 
lotados na Secretaria;

XIV - acompanhar publicações de atos de pessoal da SIDARGO no Diário Oficial 
e fazer as anotações nos respectivos assentamentos, quando for o caso;

XV - desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Superintendência 
de Administração e Finanças.

Subseção IV
Das Competências da Gerência de Infraestrutura e Logística do Transporte

Art. 35. À Gerência de Infraestrutura e Logística do Transporte, diretamente 
subordinada à Superintendência de Administração e Finanças, compete: 

I - orientar, controlar, supervisionar e avaliar as atividades de operação, 
manutenção, conservação, despesas, consumo de combustível e guarda dos veículos 
oficiais da SIDAGRO; 

II - orientar, supervisionar, o uso das instalações, utensílios, máquinas e 
equipamentos;

III - coordenar a utilização e propor normas para o uso racional nos serviços com 
veículos, máquinas e equipamentos; 

IV - articular-se com os demais órgãos e entidades municipais, visando a uma 
atuação integrada na consecução e transparência dos objetivos da SIDAGRO; 

V - receber, registrar e supervisionar ocorrências que requeiram consertos, 
reparos e soluções envolvendo procedimentos de manutenção, conservação, higiene e 
limpeza das instalações da sede da Secretaria e incubadoras;

VI - avaliar continuamente o desempenho dos servidores sob sua subordinação, 
verificando eventuais necessidades de capacitação profissional e verificar o 
desenvolvimento pessoal;

VII - definir prioridades, sequências e ordem de realização das tarefas a serem 
executadas no local;

VIII - fiscalizar sistematicamente os equipamentos e ferramentas, verificando 
o bom funcionamento e solicitando reparos necessários para o desenvolvimento das 
atividades de manutenção;

IX - manter a Superintendência de Administração e Finanças informada sobre 
dificuldades nos locais de sua atuação e apresentar possíveis soluções; 

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

Subseção V
Das Competências da Gerência de Patrimônio e Almoxarifado

Art. 36. À Gerência de Patrimônio e Almoxarifado, diretamente subordinada à 
Superintendência de Administração e Finanças, compete:

I - gerenciar o almoxarifado, acompanhar, fiscalizar e controlar a utilização dos 
bens móveis da SIDAGRO; 

II - receber e conferir os equipamentos e materiais inseridos no almoxarifado ou 
patrimônio e atestar as notas fiscais;

III - controlar o fluxo de entrada e saída de suprimentos, materiais e equipamentos 
armazenados no setor; 

IV - receber, conferir, etiquetar e armazenar materiais e equipamentos oriundos 
de compras e doações; 

V - assegurar que os materiais adquiridos estejam de acordo com a nota de 
empenho e/ou contrato; 

VI - acompanhar a publicação de atos do interesse da SIDAGRO, no Diário Oficial 
do Município;

VII - fiscalizar, juntamente com a Superintendência de Administração e Finanças, 
a verificação e controle da depreciação dos bens;

VIII - manter atualizadas as informações sobre consumo de materiais para 
controle e definição dos estoques mínimos, máximos e pontos de suprimentos;

IX - emitir termos de responsabilidade pela guarda de bens móveis, mantendo o 
registro dos responsáveis e localização dos bens;

X - zelar pelo estoque de material, acompanhando sua validade, orientando e 
determinando métodos adequados de armazenagem; 

XI - avaliar continuamente o desempenho dos servidores sob sua subordinação, 
verificando eventuais necessidades de capacitação profissional e verificar o 
desenvolvimento pessoal;

XII - coordenar a elaboração de relatório das atividades desenvolvidas nas áreas 
sob sua coordenação; 

XIII - desempenhar outras atividades correlatas às competências da respectiva 
área de atuação.

TÍTULO IV
DOS CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DOS TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 37. A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e 
Agronegócio (SIDAGRO) será dirigida por um Secretário Municipal, auxiliado diretamente 
por um Secretário-Adjunto e pelos seguintes titulares das unidades administrativas de 
sua estrutura operacional:

I - as Assessorias, por Chefes de Assessoria;

II - as Superintendências, por Superintendentes;

III - as Gerências, por Gerentes;

IV - o Serviço de Inspeção Municipal - SIM, por Gerente;

V - as Divisões, por Chefes de Divisão.

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

CAPÍTULO II
DAS SUBSTITUIÇÕES DOS TITULARES DE UNIDADES

Art. 38. Os titulares das unidades administrativas que compõem a estrutura 
operacional da SIDAGRO serão substituídos, em suas ausências ou impedimentos:

I - o Secretário Municipal, pelo Secretário-Adjunto;

II - o Secretário-Adjunto, por um servidor, escolhido e designado pelo Secretário 
Municipal;

III - os demais dirigentes, por um servidor da respectiva área, indicado pelo 
substituído e designado pelo Secretário Municipal.

§ 1º A designação de substituto de ocupantes de cargos em comissão, que 
implique ônus, processar-se-á por ato do Prefeito Municipal.

§ 2º Os Presidentes dos órgãos colegiados serão substituídos, em suas ausências 
ou impedimentos, pelo respectivo Vice-Presidente, escolhido conforme regras constantes 
dos respectivos regimentos internos.

CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DOS DEMAIS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO

Art. 39. São comuns a todos os titulares de cargos em comissão de direção, 
coordenação, gerência e chefia, com a finalidade de aperfeiçoar a execução de sua função 
e assegurar o cumprimento das competências institucionais da Secretaria Municipal de 
Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (SIDAGRO), obedecer, no que 
couber, aos seguintes preceitos básicos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 40. 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. 41. Os casos omissos ou não previstos neste Regimento Interno serão 
resolvidos pelo Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento 
Econômico e Agronegócio (SIDAGRO).
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Secretário-Adjunto

ANEXO II AO DECRETO n. 14.875, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
Estrutura operacional da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento 
Econômico e Agronegócio.
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e Equipamentos do 
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Divisão de Insumos e 
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Polo Empresarial Miguel Letteriello (Norte)
Polo Empresarial Wilmar Lewandowski (Sul)
Polo Empresarial Conselheiro Nelson Benedito Netto (Oeste)
Polo Empresarial Paulo Coelho Machado
Terminal Intermodal de Cargas

Divisão de 
Empreendedorismo

Parque Tecnológico 
e de Inovação de 
Campo Grande

Divisão de 
Planejamento e 

Controle Gerencial 
da Incubação

Incubadora Zé 
Pereira

Incubadora Mário 
Covas

Incubadora Francisco 
Giordano Neto

Incubadora Norman 
Edward Hanson

 

 

 
 
DECRETO n. 14.876, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.     
 

ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO À UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA MENCIONADA NO ANEXO 
ÚNICO A ESTE DECRETO. 

 
MARCOS MARCELLO TRAD, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO 

GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 67, inciso XXXVI da Lei Orgânica do Município (LOM), em 
conformidade com o Decreto Municipal n. 14.787, 30 de junho de 2021, que prorroga 
estado de calamidade pública em razão da grave crise decorrente da pandemia do 
COVID-19 (novo coronavirus), e com intuito de informar a Câmara Municipal, para 
realizar ações de enfrentamento ao COVID-19, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, no valor de R$ 14.601.515,00 

(quatorze milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e quinze reais), para a unidade 
mencionada no Anexo Único deste Decreto. 

 
Parágrafo Único – A abertura do crédito extraordinário se dá na forma do art. 

167, § 3º, da Constituição Federal e nos arts. 41, III, e 44 da Lei (nacional) n. 4.320/64, 
conforme reconhecimento do estado de calamidade pública pelo decreto legislativo n. 
622 de 22/04/2021, prorrogado pelo decreto legislativo n. 688, de 11 de fevereiro de 
2021. 

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

 
CAMPO GRANDE/MS, 27 DE AGOSTO DE 2021. 
   
 
 
 

 
MARCOS MARCELLO TRAD 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 

PEDRO PEDROSSIAN NETO 
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento 
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  

 
CAMPO GRANDE/MS, 27 DE AGOSTO DE 2021. 
   
 
 
 

 
MARCOS MARCELLO TRAD 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 

PEDRO PEDROSSIAN NETO 
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento 
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CAMPO GRANDE/MS, 27 DE AGOSTO DE 2021. 
   
 
 
 

 
MARCOS MARCELLO TRAD 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 

PEDRO PEDROSSIAN NETO 
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cód. Esfera Sigla Mod Função Sub Função Programa Ação Código Código Suplementação

1035 S FMS 90 10 302 17 4019 339039 102 1.853.000,00     
1035 S FMS 90 10 302 17 4019 339039 114 6.720.000,00     
1035 S FMS 90 10 302 17 4019 339039 131 1.248.515,00     
1035 S FMS 90 10 122 17 4066 339030 131 2.700.000,00     
1035 S FMS 90 10 122 17 4066 339039 114 2.080.000,00     

14.601.515,00  
14.601.515,00  

 Total
Total Geral

ANEXO ÚNICO

DECRETO n. 14.876, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.   

UG Programa de Trabalho El. de Desp Fonte



DIOGRANDE n. 6.399PÁGINA 20 - segunda-feira, 30 de agosto de 2021

SECRETARIAS

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA n. 01, CELEBRADO EM 29 DE JUNHO 
DE 2021.
PARTES: Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social - SESDES e a Secretaria 
Municipal de Governo e Relações Institucionais, com Interveniência da Subsecretaria do 
Bem-Estar Animal.
FUNDAMENTO LEGAL: Técnica fundamenta-se nas disposições consubstanciadas na 
Lei Federal n. 8.666/1993, Lei federal n. 13.022/2014, Lei Municipal n. 2.909/1992, 
Lei Complementar n. 8/1996, Lei Complementar n. 57/2003, regulada pelo Decreto n. 
12.165/2013, Lei Complementar n. 209/2012 e Lei Complementar n. 189/2011, Lei 
Federal n. 9.605/1998, Lei n. 2.990/2005 e Processo Administrativo n. 61264/2020-
20.
OBJETO: Conjugação de esforços da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social - 
SESDES e da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, para promover, por meio de mútua e 
ampla colaboração e cooperação técnica, a implementação de políticas públicas municipais 
de prevenção e coibição aos maus tratos aos animais, conforme legislação em vigor.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica terá início na data de sua 

assinatura, com vigência de 12 (doze) meses.
ASSINATURAS: Valério Azambuja, Antônio César Lacerda Alves e Ana Cristina Camargo 
de Castro.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 18 DE AGOSTO DE 2021, AO 
CONTRATO n. 157, DE 8/7/2021.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED e a Empresa Guariã Comércio e Representação de Produtos 
Hospitalares EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n. 8.666/93 e Justificativa anexa 
ao Processo Administrativo n. 53235/2021-57 - volume 1.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade a prorrogação do prazo da 
vigência do Contrato n. 337, de 3/8/2020.
REEQUILÍBRIO: Fica reequilibrado o valor unitário do Contrato n. 157/2021, de R$ 51,95 
(cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), passando para o valor de R$ 64,50 
(sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), e passando o valor inicial do Contrato de 
R$ 1.641.620,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil e seiscentos e vinte reais), para 
R$ 2.038.200,00 (dois milhões, trinta e oito mil e duzentos reais), conforme Justificativa 
às fls. 208/209, mantendo-se o quantitativo inicial.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 157, de 
8/7/2021, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Elza Fernandes e Charline Paola Prestes Ribeiro.

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 10 DE AGOSTO DE 2021, AO 
CONTRATO n. 116, DE 3/5/2021.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Finanças e Planejamento - SEFIN e a Empresa Enzo Veículos Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8º, da Lei Federal n. 8.666, de 21/6/93, no Decreto n. 
14.728, de 4/5/2021, alterado pelo Decreto n. 14.750, de 27/5/2021, na Justificativa 
anexa e demais documentos e no Processo Administrativo n. 38138/2021-25.
OBJETO: O reajuste do preço originário do Contrato n. 116, de 3/5/2021, objeto do 
pregão eletrônico n. 179/2019 referente à aquisição de veículo automotor.
REAJUSTE E VALOR: Fica reajustado em R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta 
reais) o valor do contrato, passando o valor de R$ 51.850,00 (cinquenta e um mil oitocentos 
e cinquenta reais) para R$ 58.700,00 (cinquenta e oito mil e setecentos reais), em 
conformidade com decreto n. 14.728 de 04 de maio de 2021.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 116, de 
3/5/2021, desde que não conflite com os presentes instrumentos.
ASSINATURAS: Pedro Pedrossian Neto e Kenya Camila Fernandes Beltrão.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 23 DE JULHO DE 2021, AO 
CONTRATO n. 257, DE 24/7/2020.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Saúde - SESAU/Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Abrace Serviços de Saúde em 
Domicílio EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 8.666/1993 e no Decreto Municipal n. 14.728/2021, 
bem como nos demais termos do Processo Administrativo n. 44721/2021-84.
OBJETO: A retificação da Cláusula Nona, a prorrogação do prazo de vigência e o 
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato n. 257/2020, para continuidade na 
prestação dos serviços de atendimento domiciliar (home care), para atender a demanda 
judicial em favor do paciente Pedrino Tavares de Oliveira.
RETIFICAÇÃO: Fica retificada a Cláusula Nona do Contrato n. 257/2020, sendo que onde 
constou “9.1 - (...) com base na variação do índice do IGPM”, passe a constar “9.1 - (...) 
com base na variação do índice do IPCA-E.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n. 257/2020, por mais 12 
(doze) meses. 
REAJUSTE: Fica reajustado o em 2,63% (dois inteiros e sessenta e três centésimos por 
cento), conforme a variação dos valores encontrados na pesquisa de mercado.
VALOR: O valor do presente Contrato passará de R$ 12.306,84 (doze mil, trezentos e 
seis reais e oitenta e quatro centavos) para 12.631,32 (doze mil, seiscentos e trinta e 
um reais e trinta e dois centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 01 - Recursos do Tesouro; Prog. 
de Trabalho: 106. 10. 122. 0018. 4021; Elem. Desp.: 33909103 - Decisões Judiciais 
Proferidas em Mandados de Segurança e Medidas Cautelares da Função Saúde.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 257/2020, 
desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: José Mauro Pinto de Castro Filho e Cleber Ferraro Vasques.

CAMPO GRANDE-MS, 23 DE JULHO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO, CELEBRADO EM 5 DE AGOSTO DE 2021, 
AO CONTRATO n. 151, DE 23/6/2021.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Serviços Públicos e a Empresa Equipe Engenharia Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e na Lei Federal n. 
8.666/93, de 21/6/93, atualizada pela Lei n. 9.648, de 27/5/98, na Justificativa anexa ao 

Cód. Esfera Sigla Mod Função Sub Função Programa Ação Código Código Suplementação

1035 S FMS 90 10 302 17 4019 339039 102 1.853.000,00     
1035 S FMS 90 10 302 17 4019 339039 114 6.720.000,00     
1035 S FMS 90 10 302 17 4019 339039 131 1.248.515,00     
1035 S FMS 90 10 122 17 4066 339030 131 2.700.000,00     
1035 S FMS 90 10 122 17 4066 339039 114 2.080.000,00     

14.601.515,00  
14.601.515,00  

 Total
Total Geral

ANEXO ÚNICO

DECRETO n. 14.876, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.   

UG Programa de Trabalho El. de Desp Fonte

 

 

 
 
DECRETO n. 14.877, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.     
 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR À UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA MENCIONADA NO ANEXO 
ÚNICO A ESTE DECRETO. 

 
MARCOS MARCELLO TRAD, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO 

GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento no art. 5º, inciso I e II, da Lei n. 6.536, de 7 de janeiro de 2021, e 
com intuito de informar a Câmara Municipal, utilizando a autorização legislativa para 
abrir créditos suplementares até o limite de 5%, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 1.300.000,00 (um 

milhão e trezentos mil reais), para a unidade mencionada no Anexo Único deste 
Decreto. 

 
Parágrafo Único - A suplementação será compensada na forma do inciso III, 

do § 1º, do art. 43, da Lei (nacional) n. 4.320/64, conforme anulação mencionada no 
Anexo de que trata este artigo. 

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

 
 
 

CAMPO GRANDE/MS, 27 DE AGOSTO DE 2021. 
 
   
 
 

 
MARCOS MARCELLO TRAD 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 

PEDRO PEDROSSIAN NETO 
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cód. Esfera Sigla Mod Função Sub Função Programa Ação Código Código Anulação Suplementação

0253 F FMDU 90 15 451 30 4060 339035 110 50.000,00           -                      
50.000,00          -                      

0254 F FUNSESDE 90 6 181 22 4063 339039 100 60.000,00           -                      
0254 F FUNSESDE 90 6 181 22 4063 449052 100 20.000,00           -                      

80.000,00          -                      
0255 F FUMDECON 90 14 422 50 4065 339030 100 40.000,00           -                      
0255 F FUMDECON 90 14 422 50 4065 339030 127 20.000,00           -                      
0255 F FUMDECON 90 14 422 50 4065 449052 127 10.000,00           -                      

70.000,00          -                      
3000 F SISEP 90 15 451 29 1003 449051 123 300.000,00        -                      
3000 F SISEP 90 15 451 29 2030 449051 190 800.000,00        -                      

1.100.000,00     -                      
0524 S IMPCG 90 9 272 55 9002 339098 103 -                      1.300.000,00     

-                      1.300.000,00     
1.300.000,00     1.300.000,00     Total Geral

ANEXO ÚNICO

DECRETO n. 14.877, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.   

UG Programa de Trabalho El. de Desp Fonte

 Total

 Total

 Total

 Total

 Total



DIOGRANDE n. 6.399PÁGINA 21 - segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Processo Administrativo n. 86221/2020-57, volume 09.
OBJETO: Retificações da Cláusula Oitava do Contrato Administrativo n. 151/2021.
RETIFICAÇÃO: Fica retificado a Cláusula Oitava do Contrato n. 151/2021, subitem 8.3, 
conforme edital, passando a constar: “8.3 - Os preços contratuais propostos somente 
poderão ser reajustados, após a periodicidade de no mínimo 12 (doze) meses, de acordo 
com a legislação em vigor, sendo o prazo de reajustamento contado do mês do banco de 
dados do orçamento - dezembro de 2020, conforme dispõe a Lei n. 10.192, de 14/2/2001 
e eventuais alterações, visando cobrir possíveis flutuações de custo, dentro da mesma 
proporção e periodicidade da variação verificada no índice setorial de reajustamento, 
de acordo com a Tabela de Índices Econômicos do Custo Nacional da Construção Civil e 
Obras Públicas, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), considerando a incidência 
dos índices de reajustamento para cada natureza dos serviços executados, com aplicação 
da seguinte fórmula |0 = índice do mês do banco de dados do orçamento -dezembro de 
2020;”
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 151/2021 
e de seus Termos Aditivos, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Rudi Fiorese e João Carlos de Almeida.

CAMPO GRANDE-MS, 5 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

EDITAL n. 12/2021-07
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
 

OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO E DE INOVAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO 
GRANDE-MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 292 da Lei 
Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, e conforme previsto no item 12 
do Edital n. 12/2021-01, republicado no DIOGRANDE n. 6.310, de 4 de junho de 2021, 
CONVOCAM candidatos aprovados no presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
para atuar na função de OPERADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, 
conforme relação nominal, local, data e horário especificados no Anexo Único a este 
Edital, para orientação sobre a documentação a ser entregue no ato da contratação, 
observando-se:

1. As normas e dispositivos legais pertinentes;

2. No dia da orientação será informado ao candidato a data, o horário e o local para os 
selecionados apresentarem e/ou entregarem os originais e as respectivas fotocópias dos 
seguintes documentos:

a) Declaração de não acúmulo de função ou emprego público ou de acumulação lícita de 
cargo público (o formulário será entregue ao candidato no dia da orientação); 

b) Declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada (o formulário 
será entregue ao candidato no dia da orientação); 

c) Ficha de Dados Pessoais devidamente preenchida, datada e assinada (o formulário 
será entregue ao candidato no dia da orientação); 

d) Autodeclaração de Cor preenchida manualmente com caneta azul (o formulário será 
entregue ao candidato no dia da orientação); 

e) Comprovante ou Declaração de Tipagem Sanguínea (o formulário será entregue ao 
candidato no dia da orientação).

f) Documento Oficial de Identidade (RG), com a data de expedição legível;

g) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF – documento autônomo;

h) Comprovante ou Extrato de Cadastramento no PIS/PASEP (podendo ser impresso pela 
Internet);

i) Título de Eleitor com Identificação Biométrica;

j) Comprovante de Endereço Residencial atualizado;

k) Comprovante de Escolaridade, conforme exigência da função;

l) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme previsto em Edital;

m) Extrato de Pontuação da CNH do Condutor; 

n) Comprovante de quitação com as obrigações militares, para o candidato do sexo 
masculino;

o) Certidão de nascimento ou casamento, de acordo com o estado civil do candidato;

p) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (cópia da folha onde consta a foto, 
cópia do verso onde consta a qualificação civil, bem como cópia da página contendo o 
primeiro registro efetivado na respectiva Carteira de Trabalho);

q) Comprovante de Conta-Corrente no Banco Bradesco – Agência da PMCG;

r) Atestado Médico comprovando gozo de boa saúde física e mental para atuar na função;

s) Uma fotografia 3X4;

t) Certidão de Distribuição de 1º grau expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet 
diretamente do Site da Justiça Federal: http://www.jfms.ms.jus.br;

u) Certidão Estadual Cível expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet diretamente 
do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;

v) Certidão Estadual Criminal expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet 
diretamente do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;

w) Certidão de Quitação Eleitoral expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral retirada da 
Internet http://www.tse.jus.br;

x) Certidão de Nada Consta Criminal Eleitoral expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, 
retirada da Internet http://www.tse.jus.br;

y) E-Social – Pesquisar no GOOGLE – CONSULTA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL e Imprimir 
o formulário – Consulta Qualificação Cadastral – Resultado. No campo Mensagem deve 
constar – “Os dados estão corretos”.

3. O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos 
e condições legais exigidos no edital de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive 
atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não 
incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

4. Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, 
o candidato selecionado que:

a) Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital;

b) Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função;

c) Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo 
de contratação.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

RODRIGO BARBOSA TERRA
Secretário Municipal de Inovação, 
Desenvolvimento Econômico e Agronegócio

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 12/2021-07

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO

Data: 1º de setembro de 2021 – 8 horas
Local: Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e
Agronegócio – SIDAGRO
Endereço: Rua Dr. Antônio Alves Arantes, n. 263 – Chácara Cachoeira 

FUNÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Classificação Candidato

19 RAFAEL DE MORAES

20 CRISTIANO FERNANDES RIBEIRO FIGUEIREDO

21 DOUGLAS JOSÉ DOS SANTOS LIMA

22 BRUNO PIRES FRANCO ARGUELHO

23 ESTHER ANDRADE GODOY

24 WILSON JUBILATO

25 WILSON CÁCERES

26 CICERO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA

27 JANDERSON CANDIDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO 
URBANA

                      EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO N. 025/2021

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Coordenadoria Jurídica e de 
Julgamento/SEMADUR, com base nos artigos 12 e 58 da Lei Complementar n. 02/92, e 
considerando terem resultado improfícuos os meios de intimação, faz publicar o presente 
EDITAL.

Ficam, os contribuintes abaixo identificados; NOTIFICADOS do julgamento a 
revelia e, procedente os Autos de Infração e de suas respectivas Decisões relacionados 
neste Edital.

Ficam, além disso, INTIMADOS a comparecerem no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do dia seguinte à publicação deste, a recolherem o CRÉDITO 
ORIGINÁRIO DA MULTA, atualizado monetariamente, ou interpor recurso à Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande/MS – JURFIS, sito à Rua Cândido 
Mariano Rondon n. 2.655, 4° andar, sala 05 – centro, nesta.

Decorrido o prazo legal sem o cumprimento da presente intimação, lavrar-se-á 
Certidão de Decurso de Prazo, e inscrição do débito em Divida Ativa, para posterior 
cobrança judicial nos termos do Contencioso Administrativo Fiscal (LC 02/92).

DECISÃO PROCESSO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO AUTO/
NAIM

1388/2021 28283/21-06 AGUAS GUARIROBA S.A. 6530070121 497532

1106/2021 42522/21-87 ALANA PORTO DOS 
SANTOS E OUTRO 8923510274 494665

1374/2021 42269/21-15
AMBIENTE 
EMPRENNDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA

7521120015 499605

1373/2021 42267/21-81
AMBIENTE 
EMPRENNDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA

7521140830 499606

1070/2021 53065/21-29 ANDREA LUCIANO 
SIMOES 3970200087 496647

1144/2021 96213/19-11 DORISVAL ALVES 
TENORIO E OUTRO 3350060056 481363

1079/2021 52987/21-37 EDISON PRAWUCKI 24420040144 490892

1136/2021 17624/21-55 EDIT ROSA 15513021515 489156

1127/2021 52989/21-62 EGIDIO FIGUEIREDO 24330020012 490916

1015/2021 49377/21-38 ELZA GARCIA DA SILVA 24140100087 499055
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1066/2021 52997/21-91 ERLON PETERSON 
PEREIRA BERNAL 24330220160 491389

1386/2021 24388/21-14 FELIPE DE JESUS 
SEGOVIA TORRES 8890050094 496818

1381/2021 24386/21-99 FELIPE DE JESUS 
SEGOVIA TORRES 8890050086 496819

1372/2021 42281/21-11
GRACIATTI 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA

3400050022 499154

1033/2021 88601/20-07
GRUPOFORT 
CONSTRUCOES E 
INCORPORACOES LTDA

5160100844 494146

1145/2021 53016/21-13 IGREJA BATISTA MONTE 
SIAO 24270040027 497030

1370/2021 65207/20-38 JAIME FABIO PONTES 8191540620 494817

1369/2021 24372/21-84 JAQUELINE LOUREIRO DO 
PRADO 9200160093 496814

924/2021 128409/19-37 JOSE MANOEL FERREIRA 3970160140 483902

1371/2021 43667/21-03 JOSE P. DE SOUZA 
MARTINS 24150110110 499143

1140/2021 135372/19-49
LIA CONSTRUÇAO, 
LOCAÇAO E SERVIÇOS 
LTDA

2670060856 481546

1133/2021 138602/19-11 LUCAS MARTINES DOS 
SANTOS PEREIRA 20950620898 486346

1130/2021 17695/21-01 LUIS JULIO TEIXEIRA 8850110191 489952

1142/2021 53023/21-89 MARIA JOSE DE ALMEIDA 3680090105 489796

1004/2021 39601/21-83 NEUZA RITA DA SILVA 15630010109 499114

1368/2021 43663/21-44 PAULO CEZAR MANDU 24150110080 499144

1331/2021 55624/21-90 PAV – TUBO INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 3680160189 489869

1323/2021 55626/21-15 PAV – TUBO INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 3680160014 489868

1336/2021 55614/21-36 RAMON RACHIDE DUARTE 9141520013 495704

1067/2021 53057/21-09 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050308 489822

1116/2021 53043/21-96 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050189 489798

1193/2021 53055/21-75 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050286 489818

1071/2021 53058/21-63 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050316 489824

1138/2021 53047/21-47 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050219 489804

1135/2021 53054/21-11 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050278 489816

1111/2021 53049/21-72 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050235 489808

1075/2021 53052/21-87 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050251 489812

1108/2021 53059/21-26 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050324 489826

1078/2021 53060/21-13 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050332 489828

1118/2021 53048/21-18 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050227 489806

1114/2021 53053/21-40 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050260 489814

1117/2021 53046/21-84 SOUBHIA ASSESSORIA, 
PARTICIPACOES E INVE 3680050200 489802

1098/2021 42491/21-55 WILKER TARGINO LIRA 1810030026 487353
                                                           
Campo Grande, 26 de agosto de 2021.                

                                          RUI NUNES DA SILVA JUNIOR
                                           Coordenador/COJUR/SEMADUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÕES NO ORIGINAL, PUBLICADO NO 
DIOGRANDE 6.396, DE 26 DE AGOSTO DE 2021, PÁGINA 09.

RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 36, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo do Município de Campo Grande, Capital 
do Estado de Mato Grosso do Sul, MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 14.608, de 1º de fevereiro de 2021, que 
prorroga o prazo do estado de calamidade pública declarado no Decreto n. 14.247, de 
14 de abril de 2020.

CONSIDERANDO a publicação do Decreto n. 14.257, de 17 de abril de 2020, que 
dispõe sobre regras de funcionamento das atividades econômicas e sociais em Regime 
Especial de Prevenção à COVID-19 no Município de Campo Grande - MS e dá outras 
providências (protocolos de biossegurança);

CONSIDERANDO a publicação do Decreto n. 14.475, de 25 de setembro de 
2020, que dispõe sobre a regulamentação das apresentações musicais e manifestações 
artísticas, em Regime Especial de Prevenção à COVID-19, no Município de Campo Grande 
– MS;

CONSIDERANDO a publicação do Decreto n. 14.568, de 18 de dezembro de 2020 
que dispõe sobre toque de recolher e regras de funcionamento dos estabelecimentos 
e atividades econômicas e sociais, em Regime Especial de Prevenção à COVID-19, no 

âmbito do município de Campo Grande-MS, artigo 1º, inciso I e VII;

CONSIDERANDO a execução da Lei 14.017/2020 no Município de Campo Grande, 
através do chamamento público 22/2020 que em seu item 13.1.1 e parágrafo único, 
previu “13.1.1. Executar o objeto do edital de acordo com as especificações exigidas, 
dentro do prazo de 120 (cento e vinte dias), contados a partir do pagamento do recurso, 
sujeitando-se a fiscalização pela equipe da Sectur, para a observância do cumprimento 
da proposta selecionada; Parágrafo Único - O prazo estabelecido na cláusula anterior não 
poderá ser prorrogado. a execução dos projetos dentro do prazo de 120 (cento e vinte) 
dias contados a partir do pagamento do recurso”. 

CONSIDERANDO que o prazo de 120 (cento e vinte) dias dado aos proponentes no 
edital acima citado foi calcado no prazo concedido no Decreto 10.464/2020 que eu seu 
artigo 16 previa “Art. 16.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão o 
relatório de gestão final a que se refere o Anexo I à Secretaria-Executiva do Ministério do 
Turismo no prazo de cento e oitenta dias, contado da data em que se encerrar o estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020”.

CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial n. 10.683, de 20 de abril de 2021 
alterou o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 (norma regulamentadora da Lei 
nº 14.017, de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc), em especial, dando nova redação 
ao artigo 16 do Decreto 10.464/2020, aumentando o prazo de prestação de contas dos 
Municípios para com a Uniãoaté 31 de março de 2022, ao invés de 180 (cento e oitenta 
dias) a contar do fim do Decreto Legislativo n. 6/2020.

CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial n. 10.751, de 22 de julho de 2021 
alterou o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 (norma regulamentadora da Lei 
nº 14.017, de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc), em especial, dando nova redação 
ao §4º do artigo 16 do Decreto 10.464/2020, aumentando o prazo de prestação de 
contas dos Municípios para com a União até 31 de dezembro de 2022.

CONSIDERANDO todo o elencado acima, e em especial que os prazos das 
prestações de contas dos Municípios foram prorrogados, convocamos os contratantes 
dos projetos aprovados no chamamento público 22/2020 que tenham interesse em 
prorrogar extraordinariamente seus contratos até 31 de dezembro de 2021, 
para quefaçam solicitação de PRORROGAÇÃO formalizada preenchendo e encaminhando 
à SECTUR o formulário anexo no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis 
a partir desta publicação para o e-mail leialdirblancsecturcg@gmail.com devendo 
encaminhar o anexo assinado e datado.

Campo Grande/MS, 23 de agosto de 2021.

MAX ANTÔNIO FREITAS DA CRUZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

ANEXO

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA II

Eu, ______________________________________________________, proponente 
do projeto ______________, aprovado no Chamamento Público 22/2020, Contrato n. 
___________, manifesto interesse em aderir à prorrogação do prazo de execução do 
referido Edital, estando ciente que deverei concluir meu projeto até 31 de dezembro de 
2021.

O prazo para a prestação de contas fica inalterado, devendo ser efetuado até a data do 
prazo final de execução, ou seja, 31 de dezembro de 2021, estando ciente que os 
prazos são contados em dias corridos.

Campo Grande/MS, _____ de ____________ de 2021.

(Nome e assinatura do proponente)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2021

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), autarquia 
integrante da administração indireta do Poder Executivo Municipal de Campo Grande/
MS, dotada de personalidade jurídica de Direito Público Interno, com patrimônio próprio, 
autonomia administrativa e financeira, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 09.491.273/0001-
50, neste ato, representada pela sua Diretora-Presidente, Maria Helena Bughi, por 
intermédio da Comissão Especial Permanente de Chamamento Público, designada pela 
Portaria “PE” AMHASF n. 42/2021 de 27 de abril de 2021, publicada no DIOGRANDE, 
no dia 28 de abril de 2021, torna público, para conhecimento geral, que realizará 
Chamamento Público para SELECIONAR Organização da Sociedade Civil (OSC) 
interessada na pactuação de Acordo de Cooperação, para contratação e execução 
de unidades habitacionais de interesse social, financiadas aos beneficiários, em terreno 
localizado no Município de Campo Grande/MS, a ser doado pela AMHASF, conforme as 
condições informadas no edital.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 51000/2021-11

Objeto do Acordo de Cooperação: O Acordo de Cooperação terá por objeto o acesso 
ao programa de produção de moradia financiada e subsidiada urbana para famílias com 
renda de até R$ 4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) utilizando o 
Programa Carta de Crédito Associativo, com recursos do FGTS, tendo como Gestor da 
Aplicação dos recursos o Ministério do Desenvolvimento Regional e agente operador e 
financiador a CAIXA, segundo Instrução Normativa nº 43, de 31 de dezembro de 2018, 
do Ministério das Cidades, atual Ministério do Desenvolvimento Regional e Instrução 
Normativa nº 31, de 08 de outubro de 2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional.

O local da execução do Projeto das unidades habitacionais será em terrenos de propriedade 
da AMHASF, denominados lote A, lote B e lote C, todos resultantes do desdobro da área 
destinada a equipamentos de lazer, no Parcelamento Jardim Nashville – Bairro Alves 
Pereira no Município de Campo Grande/MS.
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RETIRADA DE EDITAL: O edital referente ao Chamamento Público Nº. 003/2021, em 
sua versão completa, contendo os respectivos anexos, informações e esclarecimentos 
necessários, estará disponível, de forma permanente, a partir do dia 30 de agosto de 
2021 no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que poderá ser acessado 
pelo seguinte link: http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/downloads/.

ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE: O envelope contendo a documentação 
necessária à participação deste edital deverá ser entregue à Comissão Especial 
Permanente de Chamamento Público no dia 15 de outubro de 2021, às 17h10min, na 
sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), localizada à 
Travessa Iria Loureiro Viana, 415 – Vila Oriente.

Campo Grande, 27 de agosto de 2021

Claudio Marques Costa Junior
Presidente da Comissão Especial Permanente de Chamamento Público

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES – FUNESP, torna pública a NOTIFICAÇÃO 
da empresa EXTINPASA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 13.713.457/0001-95, inscrição estadual nº 28.367.366.4, com sede na Rua 
Treze de Maio, nº 1.391, Centro, Campo Grande, MS, neste ato representado pelo Sr. 
Robson Rodrigues Pasa, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG nº 10.858 DRT/
MS e titular do CPF/MS nº 008.805.921-92, acerca do registro da penalidade de multa 
compensatória e para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 
Notificação, efetuar o pagamento do débito, sob pena de aplicação das sanções previstas 
na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
Informa-se que a guia do referido débito poderá ser retirada na Divisão de Arrecadação 
ou pelo site www.capital.ms.gov.br, clicando em “débitos econômicos”.

Campo Grande, MS, 23 de agosto de 2021.

Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho
Diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes

ATOS DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

DECRETO “PE” n. 3.000, DE 27 DE AGOSTO 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 REGINA CELIA PASSOS, matrícula n. 412742, para desempenhar 
a Função de Confiança de Encarregado Governamental, símbolo FC-5, na Secretaria 
Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, em conformidade 
com o Decreto n. 13.072, de 30 de janeiro de 2017, com efeito a partir da data de 
publicação (Ofício n. 597/GRH/SIDAGRO/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021. 

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.001, DE 27 DE AGOSTO 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. 587, de 18 de janeiro de 2021, publicado no 
DIOGRANDE n. 6.181, de 19 de janeiro de 2021, na parte referente a designação de 
BRUNO FERRARI DIAS, matrícula n. 393941, para desempenhar a Função de Confiança 
de Encarregado Governamental, símbolo FC-5, na Secretaria Municipal de Saúde, com 
efeito a partir da data de publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.002, DE 27 DE AGOSTO 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 os servidores abaixo relacionados, para desempenharem a Função 
de Confiança de Gestor Operacional, símbolo FC-4, na Secretaria Municipal de Saúde, 
em conformidade com o Decreto n. 13.072, de 30 de janeiro de 2017, com efeito a partir 
da data de publicação.

Matrícula Nome
383743 Andrea de Oliveira Pereira Fernandes
393941 Bruno Ferrari Dias

Matrícula Nome
383497 Elias Nunes Chacha
396526 Luciana Mauricio de Oliveira Tiodisio
338966 Luiz Alberto Ramires
389465 Nilda Maria de Jesus Santos Maurer

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.003, DE 27 DE AGOSTO 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 MARCIO MENDONÇA MENQUI, matrícula n. 384591, para 
desempenhar a Função de Confiança de Encarregado Governamental, símbolo FC-5, na 
Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Decreto n. 13.072, de 30 de 
janeiro de 2017, com efeito a partir da data de publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021. 

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.004, DE 27 DE AGOSTO 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. 370, de 13 de janeiro de 2021, publicado no 
DIOGRANDE n. 6.178, de 14 de janeiro de 2021, que designou PAULO ROGÉRIO DA 
ROCHA LIMA, matrícula n. 398666, para desempenhar a Função de Atividades de 
Assistência e Assessoramento Superior, símbolo FAS-10, na Secretaria Municipal de 
Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, com efeito a contar de 25 de 
agosto de 2021.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.005, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR LAUDEJANE PEREIRA DE SOUSA, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Governamental IV, símbolo DCA-9, na Secretaria Municipal de Saúde, em 
conformidade com o Decreto n. 14.822, de 29 de julho de 2021, com efeito a partir de 
1º de setembro de 2021.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO 
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.006, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR KLEBER MOURÃO VIEIRA PAULISTANO DE SANTANA, para exercer o 
cargo em comissão de Gestor de Processo, símbolo DCA-8, na Secretaria Municipal de 
Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, em conformidade com o Decreto 
n. 14.869, de 24 de agosto de 2021, com efeito a contar de 20 de agosto de 2021 (Ofício 
n. 624/GRH/SIDAGRO/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO 
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.007, DE 27 DE AGOSTO 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 o servidor EMERSON FIRMINO DA SILVA, matrícula n. 414960/02, 
para desempenhar a função de Superintendente de Gestão do Trabalho e Educação em 
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Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 22 a 26 de agosto de 2021, em 
substituição ao titular Eduardo Luis Mense Rodrigues, matrícula n. 405269/04, durante 
licença paternidade, sem aumento de despesa (Ofício n. 7.674/DAP/SESAU/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.008, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR MELQUIADES DA SILVA PINTO, matrícula n. 414981, para exercer o 
cargo em comissão de Gestor de Processo, símbolo DCA-8, na Secretaria Municipal de 
Governo e Relações Institucionais, em conformidade com o Decreto n. 14.869, de 24 de 
agosto de 2021, com efeito a contar de 20 de agosto de 2021.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021. 

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO 
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.009, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CONCEDER licença capacitação à servidora JANIELLY TAILA DOS SANTOS 
VERBISCK, matrícula n. 414177/04, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-4, Classe 
“A”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para cursar Doutorado Sanduiche no 
Exterior, no período de 26 de agosto de 2021 a 2 de março de 2022, com fulcro no 
art. 140, inciso I, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, conforme 
DECISÃO dos autos do Agravo de Instrumento n. 1412040-87.2021.8.12.0000 (Ofício n. 
4.454/GATFP/PGM/2021).

 
CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão 

DECRETO “PE” n. 3.010, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CONCEDER licença capacitação à servidora ROSANA CAROLINE DE SOUZA 
MONTEIRO, matrícula n. 381956/01, ocupante do cargo de Assistente Social, Referência 
Terceira Classe, Classe “D”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para cursar o Curso 
de Pós Graduação Latu Sensu Saúde Mental e Atenção Psicossocial, em Campo Grande - 
MS, com fulcro no art. 140, inciso I, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 
2011, conforme especificações abaixo (Processo n. 71676/2021-02):

Mês Dias

Julho/2021 20, 21, 22 e 23

Agosto/2021 11, 12 e 13

Setembro/2021 15, 16 e 17

Outubro/2021 5, 6 e 7

Novembro/2021 10, 11 e 12

Dezembro/2021 8, 9 e 10

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão 

DECRETO “PE” n. 3.011, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CONCEDER licença capacitação ao servidor ALEX SANDRO GOMES DE MOURA, 
matrícula n. 378155/02, ocupante do cargo de Enfermeiro, Referência Terceira Classe, 
Classe “D”, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para cursar o Programa de Mestrado 
em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional na Universidade Anhanguera - UNIDERP, 
com fulcro no art. 140, inciso I, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 
2011, conforme especificações abaixo (Processo n. 38606/2021-61):

Mês/Ano Dias de Aula

Agosto/2021 13, 14, 20 e 21 (período integral) 

Setembro/2021 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 (período integral)

Outubro/2021 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29 e 30 (período integral)

Novembro/2021 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 (período integral) 

Dezembro/2021 3, 4, 10 e 11 (período integral)

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão 

DECRETO “PE” n. 3.012, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CONCEDER licença capacitação à servidora DANIELA MIZIOKA NAKAMURA, 
matrícula n. 384534/01, ocupante do cargo de Enfermeiro, Referência Terceira Classe, 
Classe “C”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para cursar o Curso de Pós 
Graduação Latu Sensu em Nível de Especialização em Enfermagem em Estomaterapia 
– Estomias, Feridas e Incontinências, no período de 13 a 17 de setembro de 2021, com 
fulcro no art. 140, inciso I, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 
(Processo n. 68696/2021-33).

 
CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.460, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso IV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

RELOTAR a servidora ROSALIN JANICE ZATTAR DE ALMEIDA, matrícula n. 
377158/01, ocupante do cargo de Assistente Administrativo II, Referência 09, Classe 
“D”, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, na Secretaria 
Municipal de Saúde, ficando lotada na Coordenadoria de Vigilância Sanitária, cócido n. 
0104300400, com fulcro no art. 5º, parágrafo único, inciso II, do Decreto n. 11.846, de 29 de 
maio de 2012, com efeito a partir da data de publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

 
AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.461, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução n. 117, de 16 de maio de 2018, e tendo 
em vista o processo de aposentadoria n. 53668/2021-94, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço ao servidor JOÃO DOS SANTOS, 
matrícula n. 214965/02, ocupante do cargo de Assistente Administrativo II, Referência 
09, Classe “F”, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no percentual de mais 5%, com 
fulcro no art. 78, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, a contar de 
5 de março de 2018 (CI n. 2.077/GECONF/SEGES/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.462, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução n. 117, de 16 de maio de 2018, e tendo 
em vista o processo de aposentadoria n. 89025/2021-14, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço ao servidor FLÁVIO ANTÔNIO DE 
ASSIS TRIVELLATO, matrícula n. 114669/03, ocupante do cargo de Arquiteto, Referência 
16, Classe “H”, lotado na Agência Municipal de Transporte e Trânsito, no percentual de 
mais 5%, com fulcro no art. 78, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 
2011, a contar de 20 de abril de 2020 (CI n. 2.066/GECONF/SEGES/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.463, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução n. 117, de 16 de maio de 2018, e tendo 
em vista o processo de aposentadoria n. 84788/2021-61, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço à servidora MARIA DE LOURDES 
MENDES, matrícula n. 237876/04, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-2, Classe “F”, 
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lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no art. 78, da Lei Complementar 
n. 190, de 22 de dezembro de 2011, conforme especificações abaixo (CI n. 2.070/
GECONF/SEGES/2021):

Percentual Validade
20% 25 de fevereiro de 2014
25% 24 de fevereiro de 2019

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.464, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, e 
tendo em vista o processo de aposentadoria n. 84366/2021-41, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço à servidora ELISABETE RODRIGUES, 
matrícula n. 301671/16, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-3, Classe “D”, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, no percentual de mais 5%, com fulcro no art. 78, 
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, a contar de 20 de outubro de 
2016 (CI n. 2.069/GECONF/SEGES/2021).
 

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.465, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução n. 117, de 16 de maio de 2018, e tendo 
em vista o processo de aposentadoria n. 81059/2021-34, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço à servidora LISETE VASQUES DA 
SILVA SANTOS, matrícula n. 300993/16, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-3, 
Classe “E”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no percentual de mais 5%, com 
fulcro no art. 78, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, a contar de 
8 de agosto de 2018 (CI n. 1.991/GECONF/SEGES/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.466, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução n. 117, de 16 de maio de 2018, e tendo 
em vista o processo de aposentadoria n. 51816/2021-17, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço à servidora MARILUCIA VIEIRA 
BLANCO, matrícula n. 337919/14, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-3, Classe 
“E”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no percentual de mais 5%, com fulcro 
no art. 78, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, a contar de 28 de 
agosto de 2020 (CI n. 1.987/GECONF/SEGES/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.467, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução n. 117, de 16 de maio de 2018, e tendo 
em vista o processo de aposentadoria n. 50836/2021-81, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço à servidora LUCIA HELENA DE AGUIAR 
CARNEIRO, matrícula n. 250244/02, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-3, Classe 
“F”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no percentual de mais 5%, com fulcro 
no art. 78, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, a contar de 5 de 
novembro de 2019 (CI n. 1.988/GECONF/SEGES/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.468, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, e 
tendo em vista o processo de aposentadoria n. 88075/2021-49, resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço ao servidor OLÍVIO 
CABRERA FILHO, matrícula n. 136077/02, ocupante do cargo de Motorista de Veículos 
Pesados, Referência 12, Classe “G”, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos, para a Classe “H”, a contar de 10 de junho de 2021, com fulcro no art. 
42, inciso II, alínea “f”, combinado com o art. 117, da Lei Complementar n. 19, de 15 de 
julho de 1998 (CI n. 2.005/GECONF/SEGES/2021).
 

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.469, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução n. 117, de 16 de maio de 2018, e tendo 
em vista o processo de aposentadoria n. 88075/2021-49, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço ao servidor OLÍVIO CABRERA FILHO, 
matrícula n. 136077/02, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Pesados, Referência 
12, Classe “G”, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no 
percentual de mais 5%, com fulcro no art. 78, da Lei Complementar n. 190, de 22 de 
dezembro de 2011, a contar de 9 de junho de 2021 (CI n. 2.005/GECONF/SEGES/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.470, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução n. 117, de 16 de maio de 2018, e tendo 
em vista o processo de aposentadoria n. 78842/2021-20, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço ao servidor MATHEUS SALLES 
RICARDO, matrícula n. 389911/01, ocupante do cargo de Guarda Civil Metropolitana 
Terceira Classe, Referência GMC3, Classe “C”, lotado na Secretaria Especial de Segurança 
e Defesa Social, no percentual de mais 5%, com fulcro no art. 78, da Lei Complementar 
n. 190, de 22 de dezembro de 2011, a contar de 1º de fevereiro de 2021 (CI n. 2.035/
GECONF/SEGES/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.471, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução n. 117, de 16 de maio de 2018, e tendo 
em vista o processo de aposentadoria n. 78100/2021-68, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço ao servidor ARGEU DIAS, matrícula n. 
194778/05, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Pesados, Referência 12, Classe 
“G”, lotado na Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, no percentual de 
mais 5%, com fulcro no art. 78, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 
2011, a contar de 27 de julho de 2020 (CI n. 2.028/GECONF/SEGES/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.472, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço à servidora CATIA GUIMARÃES 
MONTEIRO TEIXEIRA, matrícula n. 372447/03, ocupante do cargo de Professor, Nível 
PH-3, Classe “D”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no percentual de mais 
5%, com fulcro no art. 78, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, a 
contar de 1º de julho de 2021, em cumprimento à Sentença Judicial conforme Autos n. 
0802747-40.2020.8.12.0110 (CI n. 2.108/GECONF/SEGES/2021).
 

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.473, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço, às servidoras abaixo 
relacionadas, pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Campo Grande, lotadas na Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com 
as especificações constantes no quadro, com fulcro no art. 42, inciso II, combinado com 
o art. 117, da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998 (CI. n. 2.072/GECONF/
SEGES/2021):

Matrícula Servidor Cargo/Referência De Para Validade

402198/02 Bruna Lemes 
Cafure Carretoni Psicólogo/14B B C 18/8/2021

371668/04 Rosenir Aparecida 
da Silva Assistente Social/14B D E 12/7/2021

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.474, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:
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CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço à servidora CARLINA 
MERCANTE ZUCARELLI, matrícula n. 397470/01, ocupante do cargo de Auditor Fiscal 
de Cadastro e Urbanismo II, Referência Terceira Classe, Classe “B”, lotada na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, para a Classe “C”, a contar de 5 de 
novembro de 2019, com fulcro no art. 42, inciso II, alínea “b”, combinado com o art. 117, 
da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998 (CI n. 2.072/GECONF/SEGES/2021).
 

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.475, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço à servidora HALLINI 
TSIEMY HIGA GUSIKEN, matrícula n. 402038/03, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo II, Referência 09, Classe “B”, lotada no Instituto Municipal de Previdência 
de Campo Grande, para a Classe “C”, a contar de 30 de maio de 2021, com fulcro no art. 
42, inciso II, alínea “b”, combinado com o art. 117, da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho 
de 1998 (C.I. n. 2.037/GECONF/SEGES/2021).
 

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.476, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço, aos servidores abaixo 
relacionados, pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações 
constantes no quadro, com fulcro no art. 42, inciso II, combinado com o art. 117, da Lei 
Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998 (CI. n. 2.037/GECONF/SEGES/2021):

Matrícula Servidor Cargo/Referência De Para Validade

290513/01 Willian de Souza Motorista de Veículos 
Pesados/12 E F 2/5/2020

386333/02 Anete Prosper Agente Comunitário de 
Saúde/4A C D 4/8/2021

386343/02
Luciane 
Aparecida 
Fonseca

Agente Comunitário de 
Saúde/4A C D 8/8/2021

400198/02 Gleice Kelly Elias 
Rodrigues

Agente Comunitário de 
Saúde/4A B C 20/7/2020

411067/01
Juliana Borges 
Gomes de Arruda 
Taveira

Assistente 
Administrativo II/09 A B 17/3/2021

400127/02
Leidiana 
Aparecida 
Mosqueira

Agente Comunitário de 
Saúde/4A B C 20/7/2020

384106/01 Patrícia Francisco 
de Souza

Agente de Combate a 
Endemias/4A C D 20/7/2020

106550/03 Roberto Moraes 
Armada Pedreiro/07 G H 20/7/2020

400103/02
Rosemara 
Aparecida Jara 
Melo

Agente Comunitário de 
Saúde/4A B C 20/7/2020

361470/04 Vanilce Gonçalves 
Delgado

Agente Comunitário de 
Saúde/4A D E 20/7/2020

400166/02 Wanderleia dos 
Santos Lemes

Agente Comunitário de 
Saúde/4A B C 20/7/2020

400222/01 Adriano Oliveira 
Souza

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 21/7/2020

400196/02 Bruna Lopes da 
Silva

Agente Comunitário de 
Saúde/4A B C 21/7/2020

400211/01 Cleber Souza 
Dias

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 21/7/2020

400160/01 Daicson dos 
Santos Cardoso

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 21/7/2020

400227/01 Gleiciane da Silva 
Terra

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 21/7/2020

400077/01 Jaqueline Batista 
Vieira

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 21/7/2020

400225/01 Tatiane Rodrigues 
Nunes

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 21/7/2020

400234/01 Vanessa Almeida 
Batista Moreira

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 21/7/2020

400188/01 Ailton Haruo 
Kushida Farmacêutico/TER B C 22/7/2020

400191/01 Alessandra Dias 
Peruca Farmacêutico/TER B C 22/7/2020

400212/01
Ana Paula 
Cristina de 
Almeida

Assistente de Serviços 
de Saúde/09 A C 22/7/2020

400287/01 Bruna Barros de 
Pinho

Assistente de Serviços 
de Saúde/09 B C 22/7/2020

396276/01 Celene Araujo da 
Silva Almeida Enfermeiro/14A B C 25/6/2019

400195/01 Cherlly Maffei Farmacêutico/TER B C 22/7/2020

371753/03
Ivaneide dos 
Santos Souza 
Silva

Agente de Combate a 
Endemias/4A C D 22/7/2020

400080/01 Katilla Gomes de 
Azevedo Souza

Assistente de Serviços 
de Saúde/09 B C 22/7/2020

400205/01
Lilian Keli da 
Silva Tavares de 
Souza

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 22/7/2020

400229/01 Márcia Regina 
Almeida de Jesus

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 22/7/2020

400282/01 Mayara Barbosa 
Oliveira Portilho

Assistente de Serviços 
de Saúde/09 B C 22/7/2020

400286/01 Silvana Medina 
Vieira Costa

Assistente de Serviços 
de Saúde/09 B C 22/7/2020

400283/01 Tainara Pereira 
dos Santos

Assistente de Serviços 
de Saúde/09 B C 22/7/2020

294357/02 Laudo Alvarenga 
Salgado

Assistente de Serviços 
de Saúde/09 E F 23/7/2020

293865/01 Rosemary Correa 
dos Santos Auxiliar Social II/10 E F 23/7/2020

400352/01 Willian Oliveira de 
Araujo

Assistente de Serviços 
de Saúde/09 B C 23/7/2020

400226/01 Juliana Aparecida 
da Silva

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 24/7/2020

293830/01 Orminda Ribeiro Auxiliar em Saúde 
Bucal/10B E F 24/7/2020

384118/01
Ana Camila 
Ferreira da Silva 
Queiroz

Odontólogo/TER C D 26/7/2020

361526/01 Anderson de 
Araujo Costa

Técnico de 
Enfermagem/13A D E 26/7/2020

361771/01 Laodicéia Falcão 
da Silva Henchen Auxiliar Social II/10 D E 26/7/2020

384080/01 Marcus Vinicius 
Freitas Bezerra

Agente de Saúde 
Publica/10A C D 26/7/2020

293954/01 Neilza Costa 
Selasco Auxiliar Social II/10 E F 26/7/2020

191582/04 Olício Flores 
Alves Motorista/05 F G 26/7/2020

400203/01
Paula Fernanda 
de Almeida 
Mendes de Abreu

Técnico de 
Enfermagem/13A B C 26/7/2020

400210/01 William de 
Almeida Lopes

Ajudante de 
Operação/01 B C 26/7/2020

294233/01 Cleide dos Santos Assistente 
Administrativo I/06 E F 27/7/2020

355216/02
Eduardo Jose 
Martins do 
Amaral

Médico/18 D E 27/7/2020

384139/01 Graziela Biguelini 
Preci Enfermeiro/14A C D 27/7/2020

283975/01 Ernesto Stoll da 
Rocha Filho Motorista/05 E F 29/7/2020

299243/05 Selva Rosenir de 
Vilhalba Souza

Assistente 
Administrativo II/09 D E 29/7/2020

341754/02 Gisele Maia Silva Médico/18 D E 31/7/2020

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto De Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.477, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

TORNAR SEM EFEITO, a Resolução “PE” SEGES n. 2.696, de 5 de outubro 
de 2020, publicada no DIOGRANDE n. 6.083, de 7 de outubro de 2020, na parte que 
concedeu promoção horizontal por tempo de serviço à servidora CINTHIA ARAÚJO 
BARBOSA, matrícula n. 385569/04 (CI n. 1.985/GECONF/SEGES/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.478, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

TORNAR SEM EFEITO, a Resolução “PE” SEGES n. 1.628, de 17 de julho de 
2020, publicada no DIOGRANDE n. 6.005, de 20 de julho de 2020, na parte que concedeu 
promoção horizontal por tempo de serviço aos servidores abaixo relacionados (CI n. 
1.984/GECONF/SEGES/2021):

Matrícula Servidor
376948/03 Ana Letícia Silva Duarte
275743/02 Aladis Xavier
106410/03 Alfredo Rufino da Silva
402131/02 Luan Marcell Mitsuo Arakaki

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão
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RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.479, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço ao servidor ELCIO ADANIA, 
matrícula n. 242462/13, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-3, Classe “D”, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação, para a Classe “E”, a contar de 1º de dezembro de 
2019, com fulcro no art. 42, inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 
1998 (CI n. 2.008/GECONF/SEGES/2021).
 

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.480, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso IX, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço ao servidor ANTÔNIO 
CARLOS MARQUES GALVÃO, matrícula n. 252751/01, ocupante do cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Municipal, Referência IV, Classe “F”, lotado na Secretaria Municipal 
de Finanças e Planejamento, para a Classe “G”, a contar de 17 de março de 2021, com 
fulcro no art. 28, alínea “f”, da Lei Complementar n. 101, de 21 de junho de 2007, 
com alteração dada pela Lei Complementar n. 197, de 3 de abril de 2012 (CI n. 2.088/
GECONF/SEGES/2021).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.481, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço, aos servidores abaixo 
relacionados, pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Campo Grande, lotados na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as 
especificações constantes no quadro, com fulcro no art. 42, inciso II, da Lei Complementar 
n. 19, de 15 de julho de 1998 (CI. n. 2.007/GECONF/SEGES/2021):

Matrícula Servidor Cargo/Nível De Para Validade

404367/01 Danieli Priscile Correa 
Martins Palmeira Professor/PH-3 A B 14/8/2019

382383/03 Denise Sol Neves de 
Barros Professor/PH-3 A B 28/2/2021

381393/48 Eliane Pereira Regis 
Santos Professor/PH-3 A D 2/4/2021

405314/01
Evilis Cristina 
Laranjeira da 
Conceição de Freitas

Professor/PH-3 A B 24/8/2020

385564/01 Geska Alves Mendes Professor/PH-3 C D 19/4/2021

394856/18 Gyslaine da Silva 
Pereira Correa Professor/PH-3 A C 24/2/2021

372620/06 Josiane Nantes da 
Silva de Oliveira Professor/PH-3 A B 18/8/2019

385013/25 Jusimara Clara Ozório Professor/PH-3 A C 13/8/2019

192007/05 Marilda Amorim de 
Sá Vaz Professor/PH-3 F G 23/3/2021

401669/07 Vinícius Gomes 
Arruda Professor/PH-3 A B 28/2/2021

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.482, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço, aos servidores abaixo 
relacionados, pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Campo Grande, lotados na Secretaria Municipal de Educação de acordo com as 
especificações constantes no quadro, com fulcro no art. 42, inciso II, combinado com 
o art. 117, da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998 (CI. n. 2.007/GECONF/
SEGES/2021):

Matrícula Servidor Cargo/Referência De Para Validade

386201/01 Arci Oliveira Portela Assistente 
Administrativo II/09 C D 17/7/2021

200590/01 Darci Barbosa 
Marchini

Artífice de Copa e 
Cozinha/03 E F 27/10/2017

402015/01 Elizabete Martinez 
Ortega Silva

Assistente 
Administrativo II/09 B C 30/5/2021

406811/01 Iana Brasil de Brito 
Silva

Assistente 
Administrativo II/09 A B 28/6/2020

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.483, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço ao servidor HORÁCIO 
ALMEIDA LIBERATO, matrícula n. 130400/02, ocupante do cargo de Arquiteto, Referência 
16, Classe “G”, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para 
a Classe “H”, a contar de 5 de março de 2021, com fulcro no art. 42, inciso II, alínea “f”, 
combinado com o art. 117, da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998 (CI n. 
2.006/GECONF/SEGES/2021).
 

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.484, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso II, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

CONCEDER promoção horizontal por tempo de serviço, às servidoras abaixo 
relacionadas, pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, lotadas na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, de acordo 
com as especificações constantes no quadro, com fulcro no art. 42, inciso II, combinado 
com o art. 117, da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998 (CI. n. 1.979/
GECONF/SEGES/2021):

Matrícula Servidor Cargo/Referência De Para Validade

402110/02 Denize Garabini 
Nobre de Oliveira

Auditor de Controle 
Interno/14B A C 1º/7/2021

281662/05 Marinete Pereira 
da Silva Auxiliar Social I/06 D E 31/7/2021

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.485, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso X, alínea “a”, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio 
de 2018, resolve:

AUTORIZAR o registro para tratamento de saúde dos servidores abaixo 
relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Gestão, em conformidade com a Lei 
Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto n. 
12.246, de 9 de dezembro de 2013, c/c o Decreto n. 13.569, de 23 de julho de 2018, 
conforme especificações no quadro (CI n. 2.073/GEPES/SEGES/2021):

INICIAL

Matrícula Nome Cargo Dias Início Término

408126/02 Alessandra Lopes 
Correa Carlin

Assessor 
Governamental 
IV

15 16/7/2021 30/7/2021

418547/02 Aline de Souza 
dos Santos

Assessor 
Governamental 
IV

14 22/7/2021 4/8/2021

418547/02 Aline de Souza 
dos Santos

Assessor 
Governamental 
IV

60 5/8/2021 3/10/2021

419452/01 Bárbara Tsayde 
Galeano Valiente

Auxiliar de 
Manutenção 7 8/7/2021 14/7/2021

392342/02 Camila Francisco 
da Silva

Assessor 
Governamental 
IV

11 15/7/2021 25/7/2021

260550/03

Danielle 
Alexandra 
Cavalcante 
Gebara Cabral 
Reis

Administrador 17 26/7/2021 11/8/2021

397317/01 Edmara Benites 
Bartnikosski

Auxiliar de 
Serviços 
Diversos

5 2/8/2021 6/8/2021

419737/01
Gabriela 
Syperreck 
Ramires

Auxiliar 
Administrativo 
e Financeiro

12 7/7/2021 18/7/2021

402820/02 Juliana de Jesus 
Pereira da Silva

Auxiliar 
Administrativo 
e Financeiro

7 14/7/2021 20/7/2021

419498/02
Karina Candelária 
Sigrist de 
Siqueira

Assessor 
Governamental 
III

15 19/6/2021 3/7/2021

251526/01

Leila Maria 
Martins 
Fernandes 
Machado

Administrador 30 2/8/2021 31/8/2021

404857/02 Paulo Francisco 
Strazzeri

Gestor de 
Processo 7 19/7/2021 25/7/2021

412738/02 Rodrigo Gonsalo 
Castro

Gestor de 
Processo 5 15/7/2021 19/7/2021

420139/01 Rubens Almeida 
Souza

Agente de 
Patrimônio 7 9/7/2021 15/7/2021

419072/01 Zulmira da Silva 
Rodrigues

Auxiliar de 
Manutenção 5 25/7/2021 29/7/2021
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PRORROGAÇÃO
Matrícula Nome Cargo Dias Início Término

419072/01 Zulmira da Silva 
Rodrigues

Auxiliar de 
Manutenção 4 3/8/2021 6/8/2021

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.486, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso XII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

AVERBAR, para fim de aposentadoria, nos assentamentos funcionais da servidora 
SANDRA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA, matrícula n. 260142/02, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem, Referência Terceira Classe, Classe “E”, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, 1.003 dias de tempo de serviço/contribuição, prestados à 
Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, como Ag. Operacional, no período 
de 1º/10/1996 a 3/7/1999, com fulcro no §9º, do art. 201, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 76, da Lei Complementar n. 191, de 22 de dezembro de 2011 
(Processo n. 54114/2021-78).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.487, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso XII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

AVERBAR, para fim de aposentadoria, nos assentamentos funcionais da servidora 
VERA LÚCIA MARQUES DA SILVA, matrícula n. 397448/01, ocupante do cargo de Auxiliar 
de Serviços Diversos, Referência 01, Classe “C”, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, 6.651 dias de tempo de serviço/contribuição, com fulcro no §9º, do art. 201, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 76, da Lei Complementar n. 191, de 22 
de dezembro de 2011, conforme especificações abaixo (Processo n. 55039/2021-90):

a) 212 dias, prestados a J Jardim & Cia Ltda., no período de 5/1/1988 a 3/8/1988;

b) 1.370 dias, prestados a Paiaguas Imóveis Ltda., no período de 1º/12/1988 a 
31/8/1992;

c) 457 dias, prestados a Moramil Ind e Com de Art e Lami Plásticos Ltda., no 
período de 1º/6/1995 a 30/8/1996;

d) 342 dias, prestados a Cristiane Bonessoni da Silveira da Silva, no período de 
1º/5/1998 a 7/4/1999;

e) 90 dias, prestados a Momtemp Mão de Obra Temporária Ltda., no período de 
1º/9/2000 a 29/11/2000;

f) 2.101 dias, prestados à Potencial Assessoria de Cobranças Extra Judicial Ltda., 
no período de 11/5/2001 a 9/2/2007;

g) 820 dias, prestados a Siscom Teleatendimento e Teleserviços Ltda., no período 
de 25/4/2007 a 24/7/2009;

h) 89 dias, prestados à Empresa Gestão de Pessoas e Serviços Ltda. – Em 
Recupera, no período de 1º/5/2010 a 28/7/2010;

i) 1.170 dias, prestados à Companhia Brasileira de Distribuição, como Operadora 
de Hipermercado, no período de 18/8/2010 a 6/11/2013.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.488, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 1º, inciso XII, da Resolução SEGES n. 117, de 16 de maio de 2018, 
resolve:

AVERBAR, para fim de aposentadoria, nos assentamentos funcionais da 
servidora CARLA ELIAS DA SILVA PEREIRA, matrícula n. 388995/01, ocupante do cargo 
de Professor, Nível PH-3, Classe “C”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 3.695 
dias de tempo de serviço/contribuição, prestados a Gráfica e Editora Pontual Ltda., no 
período de 1º/6/2000 a 15/7/2010, com fulcro no §9º, do art. 201, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 76, da Lei Complementar n. 191, de 22 de dezembro de 
2011 (Processo n. 55450/2021-19).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

No Decreto “PE” n. 300, de 12 de janeiro de 2021, publicado no DIOGRANDE n. 6.175, 
de 12 de janeiro de 2021, na parte referente à designação de ROSALIN JANICE ZATTAR 
DE ALMEIDA, matrícula n. 377158/01, para desempenhar a Função de Confiança de 

Encarregado Governamental, símbolo FC-5, foi feita a seguinte apostila, com efeito a 
partir da data de publicação:

ONDE CONSTOU: “... na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana,...”

PASSE A CONSTAR: “... na Secretaria Municipal de Saúde,...”

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

Na Resolução “PE” SEGES n. 2.415, de 26 de agosto de 2021, publicada no DIOGRANDE 
n. 6.397, de 27 de agosto de 2021, na parte que declarou estável o servidor MARCO 
ANTÔNIO DE ANDRADE MONTEIRO, matrícula n. 405022/02, foi feita a seguinte apostila 
(Processo n. 110715/2018-72):

ONDE CONSTOU: ...”lotado na Secretaria Municipal de Saúde...”

                                
PASSE A CONSTAR: ...”lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento...”

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

Na Resolução “PE” SEGES n. 1.770, de 25 de junho de 2021, publicado no DIOGRANDE 
n. 6.333, de 28 de junho de 2021, que averbou tempo de serviço/contribuição do 
servidor RAUL ZAMPIERI DE MATOS, matrícula n. 390516/01, foi feita a seguinte apostila 
(Processo n. 27233/2021-94):

ONDE CONSTOU: “c) 560 dias, prestados ao Banco Real S.A, como Digitador, no período 
de 28/3/1984 a 8/10/1995;”
                                 
PASSE A CONSTAR: “c) 560 dias, prestados ao Banco Real S.A, como Digitador, no 
período de 28/3/1984 a 8/10/1985;”

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

IGOR BARRETO PEIXOTO
Secretário Adjunto de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO

 RESOLUÇÃO “PE” SIDAGRO n. 56 de 25 de agosto de 2021.   

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
AGRONEGÓCIO, usando da competência que lhe foi atribuída pelo art. 4º, inciso X, 
alínea “f”, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

AUTORIZAR o registro da licença para tratamento de saúde da servidora abaixo 
relacionada, para fins de regularização funcional, lotada na Secretaria Municipal de 
Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, em conformidade com o art. 144, 
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

MATRICULA SERVIDOR CARGO DIAS PERÍODO
PROR
ROGA-
ÇÃO

383871/07
ABIMAIO 
DE SOUZA 
PORTUGAL

Auxiliar de 
Inspeção 10 02 a 

11/08/2021 N

387779/03 JOSE DA MOTA 
FERREIRA

Assessor 
Governamental IV 15 29/07 a 

12/08/2021 N

401345/01

MARIA LUIZA 
FERREIRA 
DA SILVA DE 
JESUS

Encarregado 
Governamental 5 27 a 

31/07/2021 N

416222/01
MARIELI DE 
OLIVEIRA 
ALVES

Auxiliar 
Administrativo e 
Financeiro

15 04 a 
18/08/2021 N

414981/02
MELQUIADES 
DA SILVA 
PINTO

Assessor-Chefe 7 04 a 
10/08/2021 N

371963/03 RAMONA 
SOARES

Encarregado 
Governamental 7 01 a 

07/08/2021 N

CAMPO GRANDE-MS, 25 de agosto de 2021

RODRIGO BARBOSA TERRA
Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 2.202, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

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

 
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem o Grupo Municipal 

Condutor da Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 
Sistema Prisional – PNAISP, com efeito a contar da data da publicação. (C.I. n. 14.967/
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DAAQA/SESAU/2021)

Nome Completo Representação Função
Elisângela Fernanda de Melo 
Carvalho

Coordenadoria da Rede de Atenção 
Básica Titular

Thamires Panferro de Carvalho Coordenadoria da Rede de Atenção 
Básica Suplente

Giordana Manzeppi Faccin Coordenadoria da Rede de Atenção 
Especializada Titular

Andreia Souza Pinto da Silva Coordenadoria da Rede de Atenção 
Especializada Suplente

Christiane Lima da Silva Saliba Coordenadoria da Rede de Atenção 
Odontológica Titular

Renato Patrick Grance 
Fernandes

Coordenadoria da Rede de Atenção 
Odontológica Suplente

Maria Leonete Simioli da Paz 
Louzan

Coordenadoria da Rede de Atenção 
Psicossocial Titular

Ythala de Araújo Santos Coordenadoria da Rede de Atenção 
Psicossocial Suplente

Gabriela Alves Cesar Coordenadoria de Diagnósticos e Exames 
Laboratoriais Titular

Greff Willians da Silva Coordenadoria de Responsabilidade 
Técnica Titular

Isis Rosa Penteado Coordenadoria de Responsabilidade 
Técnica Suplente

Janete Matos da Silva Coordenadoria de Urgência Titular

Jackeline Ribeiro Benites Coordenadoria de Urgência Suplente

Joseane da Silva Souza Coordenadoria de Vigilância 
Epidemiológica Titular

Ana Pricilla Delphina leite Coordenadoria de Vigilância 
Epidemiológica Suplente

Larissa dos Santos Pereira 
Cavaretto Coordenadoria de Vigilância Sanitária Titular

Dorcas Helena Lellis da Silva Coordenadoria de Vigilância Sanitária Suplente

Mayara soares cunha Distrito Sanitário da Região do Prosa Titular

Lara Cristina Benatti Distrito Sanitário da Região do Prosa Suplente 

Nádia Bernardinis Divisão de Almoxarifado de Farmácia Titular

Luciana de Lima Gomes Divisão de Assistência Farmacêutica Suplente

Edersson Viana do Nascimento Divisão de Enfermagem Titular

Rosilene de Mesquita Gomes Divisão de Enfermagem Suplente

Thiago José Maksoud Machado Divisão de Medicina Titular
Bruno Henrique Rodrigues da 
Silva Divisão de Medicina Suplente

Julie Anne Gorski Divisão de Odontologia Titular

Marlete Freitas Sippel Divisão de Odontologia Suplente

Flavio Kenzo Miyashiro Divisão do Cartão Nacional de Saúde Titular
Josimara Pasqualini Ribeiro 
Reese Divisão do Cartão Nacional de Saúde Suplente

Evenen Campos Amador Gerência de Regulação Ambulatorial Suplente

Daniel Kiozo Saito Gerência de Regulação Ambulatorial Titular

Ana Caroline França Costa Gerência de Regulação Hospitalar Titular

Kassia Cristina Soares da Silva Gerência de Regulação Hospitalar Suplente

Margarete Riquelme Pires Programas de saúde / Distrito Sanitário 
da Região do Anhanduizinho Titular

Jackelina de Lima Rodrigues Programas de saúde / Distrito Sanitário 
da Região do Anhanduizinho Suplente

Deisy Adania Zanoni Superintendência da Rede de Atenção à 
Saúde Titular

Rosemary Martins Assunção Superintendência da Rede de Atenção à 
Saúde Suplente

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR

REQUERENTE:

Matrícula Servidor Cargo Lotação

406492/01 Yasmin Medeiros Gomes Assistente de Serviços de Saúde SESAU

PROCESSO: 75579/2021-90

DECISÃO: Indeferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência 
Jurídica em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO 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 aos 
servidores abaixo relacionados, que desempenham suas funções na Unidade de Pronto 
Atendimento Walfrido Arruda - Coronel Antonino, tendo em vista a valiosa atuação e 
eficiência, de maneira prestativa e zelosa, servindo de exemplo na conduta aos seus 
semelhantes, conforme espelho de demanda n. 4163485 de 24/06/2021.

Matrícula Servidor Cargo

169226/07 Jorlinda Honoria De Sousa Técnico De Enfermagem

416612/01 Josiel Elizandro Werle Enfermeiro

419622/01 Elizia Jubrica De Campos Técnico De Enfermagem

419069/01 Julia Cavalheiro De Mattos da Silva Medico

396370/13 Fernanda Ferreira De Andrade Medico

392833/01 Lino De Arruda Viegas Neto Assistente Administrativo

406605/05 Yasmin Cristine Baldo De Oliveira Técnico De Enfermagem

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO 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 aos 
servidores abaixo relacionados, que desempenham suas funções na Ubsf Paulo Coelho 
Machado, tendo em vista a valiosa atuação e eficiência, de maneira prestativa e zelosa, 
servindo de exemplo na conduta de atendimento aos seus semelhantes, conforme 
espelho de demanda n. 4183156 de 07/07/2021.

Matricula Servidor Cargo

411690/1 Alesandra Cornélio Rosa Gonçalves Agente Comunitário De Saúde

416623/1 Amanda De Brito Farias Odontólogo

280020/1 Ana Ilza Silva De Oliveira Souza Auxiliar Em Saúde Bucal

380534/5 Ana Monteiro De Souza Assistente Social

417993/1 Ana Paula Da Rosa Bulhões Rissatto De 
Souza Enfermeiro

408656/1 Ana Paula Da Silva Szul Técnico De Enfermagem

399560/2 Andreia Da Silva Pereira Agente Comunitário De Saúde

411970/1 Carlos Roberto Mansilla Junior Agente Comunitário De Saúde

399435/2 Cristiane De Souza Porto Quevedo Agente Comunitário De Saúde

393734/2 Dayana Goncalves Souza Agente Comunitário De Saúde

413115/1 Diego Carvalho Agente Comunitário De Saúde

411674/1 Elenir Quirino De Albuquerque De 
Mattos Agente Comunitário De Saúde

377242/3 Evanir Maria Da Silva Agente Comunitário De Saúde

418996/2 Fernanda Caroline Ribeiro Da Silva Médico

413290/1 Flaviane Dayse Rocha Mendes Agente Comunitário De Saúde

386477/1 Giselia Bento Cintra Técnico De Enfermagem

411667/1 Gleicy Torres Rodrigues Moraes Agente Comunitário De Saúde

371782/4 Hilda Nonato Da Silva Agente Comunitário De Saúde

403207/4 Hugo Alessy Silva Médico

393248/1 Iris Dayane Dos Santos Marques Auxiliar Em Saúde Bucal

390495/2 Ivanisse Ferreira De Souza Agente Comunitário De Saúde

417891/1 Jane Eire Franco Dias Auxiliar Administrativo E 
Financeiro

418922/1 João Italo Correa De Amorim Sant 
Anna

Auxiliar Administrativo E 
Financeiro

411689/1 Joseane Da Cruz Santos Pedroga Agente Comunitário De Saúde

417796/1 Josiane Teixeira Conceição Técnico De Enfermagem

417589/05 Larissa Alves Da Costa Médico

417589/06 Larissa Alves Da Costa Médico

417765/1 Leticia Pinto Manvailer Enfermeiro

373511/4 Liliane Conceição De Souza Ferreira Agente Comunitário De Saúde

391167/2 Lourdes Ramos De Freitas Agente Comunitário De Saúde

399499/2 Luciana Cesário Marques Agente Comunitário De Saúde

373790/4 Mafalda Domingos Dos Santos Silva Técnico De Enfermagem

413108/1 Maísa De Souza Freres Agente Comunitário De Saúde

399322/2 Marilene Da Silva Paulino Agente Comunitário De Saúde

416891/1 Mayara Godoy Guzzela Garcia Odontólogo

418122/3 Melissa Rubinstein Da Silva Alencar Médico

399559/2 Merlin Meire Dos Santos Marques Agente Comunitário De Saúde

417807/1 Milena De Morais Rodrigues Técnico De Enfermagem

418904/1 Mirella Cristina De Oliveira Martins Técnico De Enfermagem

339938/1 Nelson Leão Nogueira Técnico De Enfermagem

417964/1 Patrícia Lima Avalos Enfermeiro

419698/01 Priscila Do Vale Machado Enfermeiro

412851/1 Rejane Torres Pereira Auxiliar Em Saúde Bucal

411666/1 Renata Da Silva Agente Comunitário De Saúde

417745/1 Renata Santos Menezes Enfermeiro

413877/1 Ricardo Rodrigues Silva Agente Comunitário De Saúde

399558/2 Ricardo Thiago Canhete Agente Comunitário De Saúde

393359/1 Rodrigo De Souza Janssen Odontólogo

413359/1 Rosineide Ferreira Da Silva Agente Comunitário De Saúde

327832/4 Silvana Federigi Da Silva Agente Comunitário De Saúde

399565/2 Simone Macanham Pinto De Souza Agente Comunitário De Saúde

399495/2 Tania Sirlei Alcala Silva Agente Comunitário De Saúde
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410776/1 Telma Pedroga Nobre Limeira Técnico De Enfermagem

404610/1 Thaiza Helena Conceição Duarte Técnico De Enfermagem

413114/1 Vanessa Conceição De Oliveira Agente Comunitário De Saúde

400084/1 Vanessa Pereira Assistente De Serviços De 
Saúde

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO 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 aos 
servidores abaixo relacionados, que desempenham suas funções no Centro Especializado 
Municipal, tendo em vista a valiosa atuação e eficiência, pelo excelente atendimento 
prestado aos pacientes, de maneira prestativa e zelosa, servindo de exemplo na conduta 
de atendimento aos seus semelhantes, conforme espelho de demanda n. 4229662 de 
04/08/2021.

Matrícula Servidor Cargo

275425/2 Ana Laura Rocha Cerqueira Assistente Administrativo II

249505/4 Ana Lucia Kiyomi Shimabuco Dobashi Medico

383398/28 Ana Lucia Tiemi Yamauchi Medico

406856/1 Ana Paula De Lara Campozano Maeda Técnico De Enfermagem

382784/1 Andre Luiz De Senna Silva Psicólogo

392402/1 Andre Luiz Paixao Da Silva Assistente De Serviços De 
Saúde

372411/1 Andrea De Campos Bomfim Medico

409437/1 Andreia De Viveiros Dos Santos Fonoaudiólogo

380426/2 Angelita Lilia Klava Borges Medico

392591/1 Angely Caroline Santana Assistente De Servicos De 
Saúde

311537/1 Anna Glaucia Nascimento Teixeira Farmacêutico

267821/2 Anna Leticia Silveira Do Sul Ferreira Medico

294144/2 Aparecida Andrade De Lima Enfermeiro

271543/2 Aparecida Mitsuo Miura Medico

413827/1 Aparecida Simone Moreira Técnico De Enfermagem

383377/1 Brazilicia De Arruda Assis Ajudante De Operacao

391819/2 Bruna Correa De Castro Medico

410764/1 Bruna Goncalves De Godoy Técnico De Enfermagem

399019/11 Bruno Eduardo Ricardo Rodrigues Medico

401721/15 Bruno Cabral Camparin Medico

418641/1 Camila Cristina Tormena Medico

382333/1 Camila De Moura Martins Enfermeiro

389727/1 Camila Herculano De Souza Pesente 
Nunes Da Cunha Farmacêutico

386926/1 Carlos Eduardo Saldanha Guasso Assistente Administrativo II

390619/5 Carlos Otavio Da Silva Ribeiro Medico

395527/13 Carolina Nunes Batista Sandim Medico

261459/1 Clelia Patricia Alves Da Silva Assistente Administrativo I

285978/2 Cristiane Bonamigo Medico

403701/4 Cristiano Matos Souto Da Rocha Medico

384534/1 Daniela Mizioka Nakamura Enfermeiro

400608/1 Dayane Amaral De Oliveira Técnico De Enfermagem

396281/1 Deisy Thielly Barbosa Da Silva Técnico De Enfermagem

400258/01 Denise Tiago Martins Assistente De Serviços De 
Saúde

384929/1 Diogo Stradiotto Medico

376870/5 Edgard Augusto Anderson Nasser Medico

376870/31 Edgard Augusto Anderson Nasser Medico

384345/1 Elaine Leal Loureiro Medico

204420/2 Eliana Satiko Egashira Oliveira Medico

218405/01 Eliane Auxiliadora Espindola Psicólogo

245780/2 Eliane Rodrigues Barbosa Técnico De Enfermagem

389054/1 Elisangela Mertens Assistente Social

400880/1 Elizangela Medrado Rosa Ajudante De Operação

400376/1 Elizangela Pereira Pimentel Do 
Nascimento Nutricionista

409734/1 Elsa Zarate Técnico De Enfermagem

399746/1 Erica Lellis Spada Tahan Medico

398406/1 Estela Mari Sandini Medico

381957/2 Eurico Barbosa Pinto Assistente De Serviços De 
Saúde

389019/1 Evelyn Duarte Da Costa Medico

379831/3 Fabricia Santos De Melo Kobayashi Medico

392208/1 Felipe Bouchabki De Almeida Guardini Medico

378202/1 Fernanda Takahashi Medico

268674/2 Fernando Bernardo Medico

268674/12 Fernando Bernardo Medico

378604/01 Fernanda Katayama Negrisolli Terapeuta Ocupacional

391470/5 Flavio Goncalves Faria Medico

406816/1 Francielle Da Silva Pereira Assistente Administrativo II

244872/1 Francisco Gomes Rodrigues Medico

264415/4 Francisco Vicente Ferreira Assistente Administrativo II

312290/1 Gerson Gattass Orro De Campos Medico

411384/7 Gilmar De Oliveira Dornelas Junior Medico

377582/4 Gilvania Ficagna Oshiro Enfermeiro

410966/1 Gisele Dos Santos Aristimunha 
Tambosi Psicólogo

396285/1 Gisleyne Cruz De Oliveira Técnico De Enfermagem

402054/1 Glaucia Simone Da Silva Miranda Técnico De Enfermagem

419084/1 Guilherme Gobbi Neto Medico

378341/2 Guilherme Salati Stangarlin Medico

398838/9 Gustavo Leopold Schutz Pereira Medico

261025/4 Hamilton Domingos Medico

391025/3 Henrique De Oliveira Costa Medico

382507/1 Ilisangela Dos Santos Queiroz Enfermeiro

345881/1 Ione Alves Ferreira Telefonista

384873/5 Isabella Costa Faleiros Medico

389016/1 Janete Goncalves De Souza Técnico De Enfermagem

394754/13 Joao Bento Pfeiffer Araujo Medico

355194/4 Joao Hernandes Ferreira Lima Medico

220930/1 Joel Jose Arruda De Campos Auxiliar Social I

265152/2 Josane Couto Elias Luzio Medico

394732/20 Jose Augusto De Oliveira Botelho Medico

385002/4 Joyce Kioko Moreira Sugai Medico

379589/6 Júlia Villegas Campos Ramos Medico

380952/6 Juliana Tulux Da Silva Medico

417700/1 Kassia Blauth Reuter De Oliveira Medico

419029/1 Laura Chaparro Da Costa Neves Vieira Medico

189553/1 Laura Christhine De Melo Teixeira 
Anache Medico

388071/3 Leandro Silva De Britto Medico

376910/5 Leandro Tavares Finotti Medico

397980/18 Leticia Trad Martins Costa Medico

393412/1 Lismar Beatriz De Rezende Técnico De Enfermagem

406725/2 Lucas Dourado Pancini Medico

328936/1 Luciana Antonelli Do Amaral Enfermeiro

396516/1 Luciene Reis De Freitas Técnico De Enfermagem

402526/14 Lucila Buriasco De Oliveira Medico

238902/5 Manoel Janilson De Oliveira Ajudante De Operação

416802/1 Marcelo Cruz Rezende Medico

354414/14 Marcia Cristina Brito Hernandes Medico

354414/12 Marcia Cristina Brito Hernandes Medico

254800/2 Marciana Cavalcante Dos Santos 
Fernandes Auxiliar Social II

399898/1 Maria Beatriz Benevides De Castro Fonoaudiólogo

293520/3 Maria De Fatima Bressan Assistente Social

406243/1 Maria Leticia Farias Da Silva Ortale Farmacêutico

377005/6 Maria Lourdes De Sousa Rolim Assistente Social

409886/1 Maria Lucia Souza Barbosa Ferreira Técnico De Enfermagem

400029/1 Marieli De Oliveira Ferreira Técnico De Enfermagem

384910/1 Marilia Rodrigues Leite De Castro Medico

268593/2 Mauro Natel De Oliveira Medico

210528/2 Olga Borges Da Silva Auxiliar De Enfermagem

370452/02 Orlando Rodrigues Ajudante De Operação

390123/4 Patricia De Fatima Zanata Ribeiro Alves 
Goncalves Medico

414537/3 Paula Cristina Ramalho Anffe Medico

386446/1 Paulo Anache Hage Farmacêutico

323381/1 Paulo De Tarso Crozara Alves Medico

401977/3 Poliana Espíndola De Abreu Medico

368946/6 Rafael Garanhani Medico

374358/1 Rafahel Almeida Porto Farmacêutico

344648/1 Renata Rodrigues Ferro Medico

399164/15 Renata Vaucher De Oliveira Medico

399164/16 Renata Vaucher De Oliveira Medico

394953/2 Ricleia Kelice Campos De Sousa Técnico De Enfermagem

391474/1 Rita De Cassia Budib Lourenco Medico
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419251/1 Rodrigo Wilttgen Medico

376454/1 Rosilene Rodrigues Galeano Auxiliar De Serviços Diversos

388101/6 Samara Cebalho Sales Medico

410783/1 Sandra Mara Leite Jacques Técnico De Enfermagem

311391/1 Sandra Maria Alves Da Cruz Nutricionista

361607/1 Sergio Cacao De Moraes Medico

400682/1 Silvia Ana Muniz De Araujo Assistente De Serviços De 
Saúde

189979/6 Silvia Nogueira Emboava Medico

402060/1 Simony Araujo Da Silva Técnico De Enfermagem

382274/1 Sonia Maria Da Conceicao Assistente Social

404601/1 Sophya De Longui Favaro Enfermeiro

391563/5 Sylvia Marielle Rezende Brito Jussiani Medico

416879/1 Talita Batata Miniello Soares Medico

385011/20 Tassiana Esposito Simao Medico

241253/1 Terezinha Alves Mandetta Medico

368180/1 Thais Hiroshina Fernandes Sobrinho Medico

393897/19 Thyego Barreto De Arruda Medico

389730/1 Willian Krevin Holz Assistente Administrativo II

352616/1 Wilma Aparecida De Castro Jorge Farmacêutico

374849/16 Yussef Doueidar Figliolia Profissional De Educação Física

393535/1 Zilda Maria Galvao Lima Nacao Assistente Social

CAMPO GRANDE - MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 941, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 90 dias, em prorrogação, a contar de 27 
de julho de 2021 a 24 de outubro de 2021, a servidora Elaine Cristina Pizarro de Lima, 
matrícula n. 382999/1 e 2, cargo de Professor, PH2, classes D e C, respectivamente, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, 
§§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com 
redação dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, 
consolidada pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, 
§§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 
34376/2018-66).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES 
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 942, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 
29 de julho de 2021 a 24 de janeiro de 2022, a servidora Elizabete Gimenes Seron, 
matrícula n. 374596/1 e 6, cargo de Professor, PH3, classes D e D, respectivamente, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, 
§§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com 
redação dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, 
consolidada pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, 
§§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 
19794/2018-51).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 943, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 21 
de julho de 2021 a 16 de janeiro de 2022, a servidora Jorcieny Maria Espinosa, matrícula 
n. 378398/1 e 3, cargo de Professor, PH3, classes D e C, respectivamente, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e 2º, 
e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação dada 
pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada pelo 
Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27 da 
Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 117595/2019-51).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 944, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 27 
de julho de 2021 a 22 de janeiro de 2022, a servidora Helen Renata Rocha Greff da Silva, 
matrícula n. 384309/1, cargo de Professor, PH3, classe D, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da 
Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação dada pelo artigo 5º da Lei 
Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada pelo Decreto n. 10.343, 
de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n. 
190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 42293/2020-19).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES 
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 945, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 360 dias, em prorrogação, a contar de 
13 de maio de 2021 a 7 de maio de 2022, o servidor Rogers Antônio Sampaio Prado, 
matrícula n. 312045/17 e 18, cargo de Professor, PH3, classes E e C, respectivamente, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, 
§§ 1o e 2o, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com 
redação dada pelo artigo 5o da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, 
consolidada pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, 
§§ 1o e 2o e 27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 
60831/2020-11).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES           
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 946, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 
16 de janeiro de 2021 a 14 de julho de 2021, para regularização funcional, a servidora 
Fabrissa da Silva Gonçalves Kerber, matrícula n. 383517/2, cargo de Professor, PH3, 
classe D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 
30, 30-A, §§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 
1998, com redação dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro 
de 2006, consolidada pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos 
ns. 26, §§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 
(Processo n. 19797/2018-49).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 947, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 
15 de julho de 2021 a 10 de janeiro de 2022, a servidora Fabrissa da Silva Gonçalves 
Kerber, matrícula n. 383517/2, cargo de Professor, PH3, classe D, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e 2º, e artigos 
31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação dada pelo 
artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada pelo 
Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27 da 
Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 19797/2018-49).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 948, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 71 dias, em prorrogação, a contar de 22 
de maio de 2021 a 31 de julho de 2021, para regularização funcional, o servidor Genilson 
Jabes da Silva de Oliveira, matrícula n. 234176/4, cargo de Professor, PH3, classe F, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, 
§§ 1o e 2o, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com 
redação dada pelo artigo 5o da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, 
consolidada pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, 
§§ 1o e 2o e 27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 
94017/2021-27).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES
Secretária Municipal de Educação
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RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 949, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve: 

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 
1º de agosto de 2021 a 27 de janeiro de 2022, a servidora Dalvanir Dutra Mauricio, 
matrícula n. 255785/1, cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, REF01, classe F, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 26, §§ 1º e 2º, e 
27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 123049/2019-
96).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES 
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 950, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 17 
de julho de 2021 a 12 de janeiro de 2022, a servidora Claudia Tatiane Gonçalves Maliuk, 
matrícula n. 402101/1, cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, REF01, classe B, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 26, §§ 1º e 2º, e 
27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 42305/2020-
98).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 951, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 25 
de julho de 2021 a 20 de janeiro de 2022, a servidora Alexandrina Alves Correa, matrícula 
n. 395961/1, cargo de Merendeira, REF02, classe C, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, em conformidade aos artigos ns. 26, §§ 1º e 2º, e 27 da Lei Complementar n. 
190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 114389/2018-72).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 952, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 
15 de julho de 2021 a 10 de janeiro de 2022, a servidora Angelina Ferreira da Silva, 
matrícula n. 340499/1, cargo de Artífice de Copa e Cozinha, REF03, classe E, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 26, §§ 1º e 2º, e 27 
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 78797/2018-71).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 953, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 
20 de julho de 2021 a 15 de janeiro de 2022, a servidora Beatriz da Rocha Atahides da 
Silva, matrícula n. 396447/1, cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, REF01, classe C, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 26, §§ 
1º e 2º, e 27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 
19746/2018-16).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 954, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 11 
de julho de 2021 a 6 de janeiro de 2022, a servidora Celeida Aparecida Miranda Amorim, 
matrícula n. 200123/1, cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, REF01, classe F, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 26, §§ 1º e 2º, e 27 
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 34415/2018-16).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES 
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 955, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso 
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 
20 de julho de 2021 a 15 de janeiro de 2022, a servidora Cibele Socorro Bernardes dos 
Santos Gonçalves, matrícula n. 396279/1, cargo de Auxiliar de Apoio Escolar, REF01, 
classe C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 
26, §§ 1º e 2º, e 27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo 
n. 41573/2019-68).

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE AGOSTO DE 2021.

ELZA FERNANDES 
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO, 011/2021-SESDES

 CONVOCAMOS os servidores relacionados abaixo, ocupantes do cargo de Guarda 
Civil Metropolitano, com lotação na Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social – 
SESDES, para comparecer à sede da Divisão de Recursos Humanos, Sito a Rua Oceano 
Atlântico, n. 353 – Bairro Chácara Cachoeira, nesta Capital, para que, no prazo de 03 
(três) dias, a contar da data da 3ª e última publicação deste edital, para que compareça 
ao setor para dar ciência do resultado dos processos abertos pelos servidores. Sendo 
que, após o decurso do prazo previsto, o referido processo seguirá para arquivo, 
considerando-se como tácita a ciência do interessado.

Matricula Servidor Cargo Processo

382873/02 Alexson Farias Rezende Guarda Civil 
Metropolitano

Readaptação 
Provisoria

394103/01 Bruno Duarte de Almeida Guarda Civil 
Metropolitano Cat

385879/01 Getulio Pereira de Carvalho Guarda Civil 
Metropolitano Cat

387543/01 Jefferson Alegre Mafra Guarda Civil 
Metropolitano Lip

377794/01 Josiane da Silva Guarda Civil 
Metropolitano

Revisão de 
Pagamento

390869/01 Luiz Roberto Ortiz Guarda Civil 
Metropolitano

Aposentadoria 
Voluntaria

386037/01 Teddy Tarcisio Turatti Guarda Civil 
Metropolitano Cat

385813/01 Wesley de Oliveira de Medeiros Guarda Civil 
Metropolitano Averbação

CAMPO GRANDE-MS, 24 DE AGOSTO DE 2021.

VALERIO AZAMBUJA
SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

ASSUNTO: CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
PROCESSO N. 82661/2020-16 
REQUERENTE: ALDEIR DUTRA DE ARAUJO 
MATRÍCULA: 184438

DECISÃO: Indefiro o pedido, conforme parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do  
IMPCG.

CAMPO GRANDE–MS, 24 DE AGOSTO DE 2021.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N. 79578/2021-79 
REQUERENTE: JOÃO BOSCO DE SOUZA SILVA 
CADASTRO: 02326.7
ASSUNTO: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 

DECISÃO: Indefiro o pedido, conforme laudo médico pericial emitido pela Perícia Médica 
Previdenciária e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do IMPCG.

CAMPO GRANDE–MS, 24 DE AGOSTO DE 2021.

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande
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DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

ASSUNTO: REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
PROCESSO N. 76553/2021-31 
REQUERENTE: OTILIA DOMINGUES MAIDANA DE PINHO    
 
MATRÍCULA: 34316.7

DECISÃO: Indefiro o pedido, conforme laudo médico pericial emitido pela Perícia Médica 
Previdenciária e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do IMPCG.

CAMPO GRANDE–MS, 24 DE AGOSTO DE 2021.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N. 47733/2021-70 
REQUERENTE: PEDRO FARIAS DOS SANTOS 
CADASTRO: 04213.4
ASSUNTO: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

DECISÃO: Indefiro o pedido, conforme laudo médico pericial emitido pela Perícia Médica 
Previdenciária e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do IMPCG.

CAMPO GRANDE–MS, 24 DE AGOSTO DE 2021.

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

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PORTARIA “PE” AGETRAN n. 87, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR a servidora CÉLIA REGINA DE CARVALHO, matrícula n. 376945/02, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo II, pertencente ao Quadro Permanente da 
Agência Municipal de Transporte e Trânsito, para exercer a função de Secretária Executiva 
da Junta Administrativa de Recursos e Infrações de Trânsito I – JARI I, consoantes nos 
arts. 5º e 12 do Decreto n. 7.810 de 8 de março de 1999, para o mandato de 2 anos, a 
contar de 27 de agosto de 2021.

 
CAMPO GRANDE-MS, 26 DE AGOSTO DE 2021.

JANINE DE LIMA BRUNO
Diretor-Presidente da Agência
Municipal de Transporte e Trânsito

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

PORTARIA “PE” FUNESP N. 54, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, usan-
do da competência que foi atribuída pelo art. 4º, inciso X, alínea “a”, do Decreto n. 
11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

AUTORIZAR o registro da licença gestante de ANA PAULA PEREIRA QUISSI 
CORDEIRO, matrícula n. 410844/8, ocupante do cargo de Agente Social de Esporte 
e Lazer, lotada na Gerência de Atividades Sistemáticas, por 120 dias, corresponden-
te ao período de 10/08/2021 a 07/12/2021, de conformidade com o art. 153, da Lei 
Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

CAMPO GRANDE-MS, 24 DE AGOSTO DE 2021.

CLÁUDIO JORDÃO DE ALMEIDA SERRA FILHO
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes

ATOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPUTA ELETRÔNICA DE COMPRA DIRETA
A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB, por intermédio 
da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, torna pública a 
realização da disputa eletrônica de compra direta abaixo:
DISPENSA: 262/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45.740/2021-64
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DVD-R GRAVÁVEL
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 03/09/2021
PERÍODO DA DISPUTA: 06 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc
Para todas as referências de tempo será observado o horário local (MS). 
A íntegra do termo de referência poderá ser obtida no site acima e no portal da 
transparência: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
Observação: Obtendo resultado deserto ou fracassado, será aberta nova disputa 
eletrônica de compra direta para o processo em questão por mais duas tentativas, caso 
necessário. As novas disputas ocorrerão em dias úteis subsequentes, obedecendo os 
mesmos critérios acima determinados. 
Campo Grande - MS, 27 de agosto de 2021.
CARMELA RYSDYK ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA
Superintendente de Licitações e 
Compras Diretas

Coordenadora de Compras Diretas

AVISO DE DISPUTA ELETRÔNICA DE COMPRA DIRETA
A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio - 
SIDAGRO, por intermédio da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - 
SECOMP, torna pública a realização da disputa eletrônica de compra direta abaixo:
DISPENSA: 263/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 51.433/2021-40
OBJETO: AQUISIÇÃO DE WEBCAM
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 03/09/2021
PERÍODO DA DISPUTA: 06 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc
Para todas as referências de tempo será observado o horário local (MS). 
A íntegra do termo de referência poderá ser obtida no site acima e no portal da 
transparência: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
Observação: Obtendo resultado deserto ou fracassado, será aberta nova disputa 
eletrônica de compra direta para o processo em questão por mais duas tentativas, caso 
necessário. As novas disputas ocorrerão em dias úteis subsequentes, obedecendo os 
mesmos critérios acima determinados. 
Campo Grande - MS, 27 de agosto de 2021.
CARMELA RYSDYK ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA
Superintendente de Licitações e 
Compras Diretas

Coordenadora de Compras Diretas

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 27.08.2021: 
PREGÃO ELETRÔNICO: 038/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3.821/2021-88
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA I
As demais informações quanto ao procedimento licitatório, acessar o link: http://
transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/  
Campo Grande - MS, 27 de agosto de 2021.
CARMELA RYSDYK WESLLEY DA SILVA SOARES
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 
pela Pregoeira e o procedimento homologado pelo Exmo. Senhor Prefeito em 27.08.2021: 
PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 41.792/2021-16
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRÚRGICO 
FENESTRADO
As demais informações quanto ao procedimento licitatório, acessar o link: http://
transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/  
Campo Grande - MS, 27 de agosto de 2021.
CARMELA RYSDYK DRIELY DE MATOS FURTADO VIEIRA
Superintendente de Licitações e 
Compras Diretas

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
A Secretaria Municipal de Educação - SEMED, por intermédio da Secretaria-Executiva de 
Compras Governamentais - SECOMP, torna público aos interessados o RESULTADO da 
licitação a seguir informada, sendo o lote adjudicado pelo Pregoeiro e o procedimento 
homologado pelo Exmo. Senhor Prefeito em 27.08.2021: 
PREGÃO ELETRÔNICO: 170/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 47.128/2021-62
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS FECHADAS E VAZADAS
As demais informações quanto ao procedimento licitatório, acessar o link: http://
transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/  
Campo Grande - MS, 27 de agosto de 2021.
CARMELA RYSDYK WESLLEY DA SILVA SOARES
Superintendente de Licitações e 
Compras Diretas

Pregoeiro

NOTIFICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO: 216/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 81.980/2020-51
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO 
PARA A PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS)
A Secretaria Municipal de Educação - SEMED, através da Secretaria-Executiva de 
Compras Governamentais - SECOMP, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa, 
previstos no artigo 49, § 3º, da Lei 8.666/93, vem formalmente NOTIFICAR as empresas 
JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 17.918.110/0001-30 e WILL 
COMERCIO DE TECIDOS EIRELI, CNPJ: 23.749.865/0001-50, para manifestação prévia 
quanto ao interesse da administração em REVOGAR o referido procedimento licitatório.
Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicidade desta, para aduzir as 
suas razões de defesa, caso queira, instruindo-as com as provas necessárias e suficientes 
das suas alegações.
Campo Grande - MS, 27 de agosto de 2021.
CARMELA RYSDYK
Superintendente de Licitações e Compras Diretas

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49.063/2021-90
OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS III, PARA 
ATENDER AOS ÓRGÃOS DESTE MUNÍCIPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA-
EXECUTIVA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS – SECOMP.
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, CONVOCA os representantes das empresas 
vencedoras do certame em epígrafe, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 
125/2021, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do presente 
aviso, nos termos do subitem 9.5 e 9.8 do edital, no ato da assinatura será verificada 
a regularidade fiscal e trabalhista e, estando vencidas as certidões apresentadas no 
certame, a adjudicatária deverá reapresentá-las.
A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada das 08h às 11h e das 13h às 17h, 
na Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, sito Av. Afonso Pena, 
nº 3.297, Térreo, Centro, Paço Municipal (informações 67 3314-3267 - ramal: 2507), 
conforme subitem 9.5.1 do edital, e o não comparecimento para assinatura da mesma 
poderá acarretar em sanções previstas em edital. 
Campo Grande - MS, 27 de agosto de 2021.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços



DIOGRANDE n. 6.399PÁGINA 34 - segunda-feira, 30 de agosto de 2021

ÓRGÃOS COLEGIADOS
       

        

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 045/2021

APROVA REGIMENTO INTERNO DA XVI CONFERÊNCIA 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 490ª Sessão 
Extraordinária, de 23 de Agosto de 2021.

DELIBERA:
  
Art. 1º. Aprova Regimento Interno XVI Conferência Municipal de Assistência 
Social do Município de Campo Grande MS

CAPÍTULO I 
DO OBJETIVO, TEMÁRIO

 Art.1º A XIV Conferência Municipal de Assistência Social de Campo Grande(CONFEMAS/
CG/MS) será presidida pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS e realizada de forma remota, pela plataforma do YouTube CMAS Campo Grande, 
no dia 24 de agosto de 2021.
 Art.2° A XIV Conferência Municipal de Assistência Social de Campo Grande foi convocada 
por meio da deliberação CMAS Campo Grande/MS nº044 de 20 de agosto de 2021.
 Art.3° A XIV Conferência Municipal de Assistência Social de Campo Grande/ MS 
constitui-se em instância que tem por atribuição a avaliação da Política da Assistência 
Social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS). 
Art.4º A CONFEMAS tem por objetivo analisar, propor e deliberar propostas apresentadas 
pelos participantes nas pré-conferências com base na avaliação local, reconhecendo a 
corresponsabilidade de cada ente federado e eleger Delegados(as) para a Conferência 
Regional de Assistência Social de Mato Grosso do Sul.
 Art.5º A XIV Conferência Municipal de Assistência Social de Campo Grande/ MS têm 
como tema: “Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento 
público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social” e estão organizadas 
em cinco Eixos:

EIXO 1 - A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma 
para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.

EIXO 2: – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de 
compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos 
socioassistenciais.

EIXO 3: Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da 
participação dos usuários.

EIXO 4: Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, 
benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e 
proteção social.
 
EIXO 5: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 

Art.6º A XIV Conferência Municipal de Assistência Social de Campo Grande(CONFEMAS/
CG/MS) será presidida pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS. 
Paragrafo Único: Na ausência da Presidente, a vice presidente do CMAS assumirá a 
Presidência. 
Art.7º A XIV CONFEMAS será realizada a partir das seguintes etapas:
a) Abertura Oficial 
b) Aprovação do Regimento Interno 
c) Palestra sobre o temário 
d) Plenária final 

CAPÍTULO III 
DOS PARTICIPANTES

 Art.8º Todos os participantes na XIV Conferência Municipal de Assistência Social de 
Campo Grande, terão direito a voz e voto, sendo todos os atores envolvidos na Política 
de Assistência Social subdivididos nas seguintes categorias:
I - Conselheiros municipais de Assistência Social; 
II - Gestor Municipal de Assistência Social; 
III - Representantes governamentais da Política de Assistência Social e demais políticas 
setoriais;
IV -Representantes da sociedade civil, considerando os seguintes segmentos: Usuários 
e Organizações de usuários; Trabalhadores do SUAS e Entidades de representação ou 
organização; Entidades ou Organizações de Assistência Social; 
V- Convidados: participantes parceiros da Política de Assistência Social. 

CAPITULO IV 
DO CREDENCIAMENTO 

Art.9º O Credenciamento dos participantes da XIV Conferência Municipal de Assistência 
Social de Campo Grande foi realizado no período de 28 de julho a 17 de agosto de 2021, 
por meio da plataforma https://doity.com.br/xivconfemas. 
Art.10º As excepcionalidades surgidas no credenciamento serão tratadas pela comissão 
organizadora.
 
CAPÍTULO V 
DA PALESTRA 

Art.11º A Palestra terá por finalidade promover o aprofundamento do temário da XIV 
CONFEMAS. 
Art.12º Deverá ter um(a) palestrante , um(a) mediador(a) que ficará responsável pelas 
considerações sobre o temário, um(a) Relator(a) responsável, pelo resumo escrito da 
fala do(s) expositor(es) sobre o tema. 
Art.13º As intervenções dos(as) participantes serão pelo chat YouTube CMAS Campo 
Grande. 

CAPÍTULO VI 
DA PLENÁRIA FINAL 

Art.14º A Plenária Final é o momento de discussão e deliberação. 
Art.15º Na Plenária final, todos os participantes conforme artigo 8º deste regimento, 
terão direito a participação voz e voto no chat no perfil YouTube CMAS Campo Grande.
Art.16º As propostas das deliberações construídas pelos participantes nas cinco lives 
de PréConferências serão apreciadas e votadas pelos participantes credenciados para 
XIV CONFEMAS, visando a definição das prioridades para serem encaminhadas para o 
Conselho Estadual de Assistência Social. 
Parágrafo Único: As Lives estão disponíveis para acesso no perfil YouTube CMAS 
Campo Grande. 

Art.17º A escolha das propostas será por meio do link disponível no chat. 
Art.18º A Plenária Final deve resultar em um conjunto de:
a) No máximo 10(dez) deliberações para o município; 
b) 2(duas) prioridades para o Estado; 
c) 2(duas) prioridades para a União. 

Art.19º O Produto da XIV CONFEMAS será encaminhado para o Conselho Estadual em 
instrumento próprio conforme CNAS nº1. 

CAPITULO VII 
DA ELEIÇÃO DOS (AS) DELEGADOS(AS) 

Art.20º Serão candidatos(as) a delegados(as) para representar o município de Campo 
Grande na Conferência Regional de Assistência os participantes credenciados nas Pré 
Conferências, no ato do credenciamento realizado por meio da plataforma https://doity.
com.br/xivconfemas no período de 28 de julho de 2021 a 17 de agosto de 2021. 
Art.21º Para ampliar a participação da sociedade civil será aberto o credenciamento 
extemporâneo para o segmento usuário da Assistência Social durante a XIV CONFEMAS. 

Parágrafo Único: Os(as) candidatos(a) a Delegados para a Conferência Regional 
deverão apresentar documento de identificação.

Art.22º A escolha dos 12 delegados(as) para a Conferência Regional de Assistência 
Social, será por meio de votação no link formulário Google Forms disponibilizado no chat 
do perfil YouTube CMAS Campo Grande. 
Art.23º A escolha dos 12 delegados(as), para a Conferência Regional de Assistência 
Social, será paritária conforme o número de vagas destinadas ao município de Campo 
Grande pelo Conselho Estadual de Assistência Social na seguinte proporção: 
I- 50% dos(as) representantes da Sociedade Civil, conforme segmentos abaixo 
relacionados; 
a) 02 (as) usuários(as) e Organizações dos SUAS: 
b) 02 (as) trabalhadores(as) do SUAS; 
c) 02 entidades e Organizações de Assistência Social. 
II- 50% de representantes do Governo Local 
06 representantes 

§ 1º Será eleito(a) o (a) respectivo(a) suplente, para cada delegado representante do 
Município de Campo Grande para a Conferência Regional de Assistência Social. 

Parágrafo Único: Na impossibilidade do (a) delegado(a) titular participar da Conferência 
Regional de Assistência Social de MS, de forma remota, nos dias 16 e 17 de setembro de 
2021, o respectivo suplente será convocado para exercer a representação no município. 

CAPÍTULO VIII
 DAS MOÇÕES 

Art.24º As moções deverão ser elaboradas no formulário do Google Forms disponibilizado 
no chat e terá como tempo de registro 30 min, iniciando a contagem do tempo a partir 
do resultado da aprovação deste regimento. 
Art.25º As Moções registradas serão apresentadas e votadas na Plenária final por meio 
do link Google Forms. 

Parágrafo Único: As moções poderão ser de repúdio, indignação, apoio, congratulação 
ou recomendação.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.26º Aos participantes da Plenária é assegurado o direito de manifestação por meio 
do chat perfil YouTube CMAS Campo Grande, sempre que julgarem não estar sendo 
cumprido o Regimento. 
Paragrafo Único: O Regime de votação será por meio do formulário Google Forms 
disponível no chat. 
Art.27º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e apresentados 
para votação da Plenária. 
Art.28º O presente Regimento entrará em vigor após aprovação da plenária da XIV 
CONFEMAS.

Art. 2º. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação, revogada as 
disposições em contrário.  

Campo Grande, 23 de Agosto de 2021.

Consª. Gizeli Motta do Prado
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Deliberação 235/CMI/2021

O Conselho Municipal do Idoso – CMI do município de Campo Grande- MS, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas por meio do Decreto n. 9.275 de 30 de maio de 
2005 que dispõe sobre a criação do CMI, da Lei Municipal 5.131 de 27 de dezembro 
de 2012 que dispõe sobre a reformulação do FMI com alteração introduzida pela Lei 
n. 5.406 de 14 de novembro de 2014, Decreto Municipal n. 12.559 de 19 de fevereiro 
de 2015, que regulamenta a Gestão e a Aplicação dos recursos do Fundo Municipal do 
Idoso – FMI e o Decreto n. 12.624 de 07 de maio de 2015, que altera o dispositivo do 
Decreto Municipal n. 12.559/2015, e consubstanciada na aprovação da plenária e da 
206ª Sessão Ordinária de 25 de agosto de 2021.

Considerando a Deliberação n. 77/CMI/2015 de 20/07/2015 que dispõe sobre a 
captação de Recursos pelo FMI. 
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Considerando Edital Itaú de seleção de projetos via Fundo do Idoso: geração de renda; 
fortalecimento da rede de proteção; educação financeira; inclusão digital; pesquisas e 
avaliação das políticas públicas.

Considerando a 206ª Sessão Ordinária do dia 25/08/2021.

DELIBERA:   

Art. 1º - APROVAR os projetos aptos a receberem recursos do Fundo Municipal do Idoso 
às entidades constantes no anexo único dessa deliberação.

Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Campo Grande, 25 de agosto de 2021.

Consª Maria Aparecida Nogueira Abdalla Barbosa 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso.

Anexo único da Deliberação 235/CMI/2021

Entidade Projeto Recurso Pleiteado Situação 
Associação Espaço 
Vida Ativa - Eva Conecta 

Terceira Idade R$ 76.500,00 DEFERIDO

Associação Cristã 
Pais e Filhos

Viva Melhor: 
Capoterapia R$ 51.812,50 DEFERIDO

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE 
MOBILIDADE URBANA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE JULGAMENTOS DA JARIM N. 30/2021

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Mobilidade Urbana – JARIM torna 
público o resultado do julgamento, observando-se a constante no quadro em anexo a 
este edital, utilizando a seguinte legenda:

PROCEDENTE = cancelamento da multa
IMPROCEDENTE = permanência da multa 

Da decisão IMPROCEDENTE cabe recurso deste julgamento em 2ª instância a ser 
interposto para a JURFIS no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da 
carta, sendo protocolado na AGETRAN

Campo Grande-MS, 27 de agosto de 2021 

Walace Martins Ribeiro 
Presidente da JARIM

PLACA           PROCESSO                AUTO INFRAÇÃO           RESULTADO
XXX0000      049184/2020-23   00000-D460059    IMPROCEDENTE             
XXX0000      074701/2020-75   00000-D460571    IMPROCEDENTE             
XXX0000      075049/2020-15   00000-D 460525   IMPROCEDENTE             

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE JULGAMENTOS DA JARIM N. 31/2021

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Mobilidade Urbana – JARIM torna 
público o resultado do julgamento, observando-se a constante no quadro em anexo a 
este edital, utilizando a seguinte legenda:

PROCEDENTE = cancelamento da multa
IMPROCEDENTE = permanência da multa 

Da decisão IMPROCEDENTE cabe recurso deste julgamento em 2ª instância a ser 
interposto para a JURFIS no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da 
carta, sendo protocolado na AGETRAN

Campo Grande-MS, 27 de agosto de 2021 

Walace Martins Ribeiro 
Presidente da JARIM

PLACA           PROCESSO                AUTO INFRAÇÃO           RESULTADO
XXX0000      074442/2020-19   00000-D 460569   IMPROCEDENTE             
XXX0000      074700/2020-11   00000-D460570    IMPROCEDENTE             
XXX0000      075050/2020-02   00000-D 460526   IMPROCEDENTE             

ATOS DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Processo Administrativo nº 157/2021

Contratação direta - dispensa nº 037/2021

Objeto: Aquisição de 20 (vinte) pedestais organizadores de fila, com faixa 

retrátil, para atender a Câmara Municipal de Campo Grande, conforme Termo de 

Referência acostado aos autos, diante das condições e do fundamento legal expressos 

no termo de dispensa.

Contratada: SALOMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 15.482.458/0001-00

Valor total: R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Dotação Orçamentária: 4.4.9.0.52.51 – Peças não incorporáveis a Imóveis. 

Data de ratificação: 26/08/2021

Josiele Severo dos Santos

Diretora  de Licitações

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Processo Administrativo nº 160/2021

Contratação direta - dispensa nº 038/2021

Objeto: Aquisição máquina inversora de solda, esmerilhadeira angular e 

escada de alumínio, para atender ao setor de Patrimônio e Serviços da Câmara 

Municipal de Campo Grande., conforme Termo de Referência acostado aos autos, 

diante das condições e do fundamento legal expressos no termo de dispensa.

Contratada: SOLDAMAQ COMERCIO E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 00.924.845/0001-73

Valor total: R$ 1.777,08 (um mil e setecentos e setenta e sete reais e oito 

centavos).

Dotação Orçamentária: 4.4.9.0.52.12 – Equipamento e Material Permanente;

4.4.9.0.52.38 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina.

Data de ratificação: 21/05/2021

Josiele Severo dos Santos

Diretora  de Licitações

ATOS LEGISLATIVOS

ATO DA MESA DIRETORA N. 188/2021.

Institui a Comissão Julgadora do 1º Concurso de Redação da Câmara Municipal 
de Campo Grande/MS

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS, no uso de 
suas atribuições legais, R E S O L V E: 

Art. 1º Fica instituída a Comissão Julgadora do 1º Concurso de Redação da Câmara 
Municipal de Campo Grande/MS, com fulcro no § 1º do art. 6º da Lei 6.656 de 10 de 
agosto de 2021.

Art. 2º A Comissão fica composta pelos seguintes membros:

I – Cristiany Callepso Tamiozzo – Presidente – Representante da Câmara Municipal de 
Campo Grande/MS;

II – Carlos Henrique Côrrea Souza – Secretário-Executivo – Representante da Câmara 
de Campo Grande/MS;

III – Maria Cristina Nascimento de Souza – Membro - Representante da Câmara de 
Campo Grande/MS;

IV - Ariadene Salma Da Silva Pulchério – Membro – Representante da Secretaria Estadual 
de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul;

V – Luciana Galan - Membro – Representante da Secretaria Estadual de Educação do 
Estado de Mato Grosso do Sul;

VI – Vanderlis Legramante Barbosa - Membro – Representante da Secretaria Estadual de 
Educação do Estado de Mato Grosso do Sul;

VII – Gustavo Aurélio Tomé Azuaga - Membro – Representante da Secretaria Municipal 
de Educação-Campo Grande/MS;

VIII – Thiago Oliveira Souza - Membro – Representante da Secretaria Municipal de 
Educação-Campo Grande/MS;

IX – Leandro Longhi Hernandes - Membro – Representante da Secretaria Municipal de 
Educação-Campo Grande/MS.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande – MS, 18 de agosto de 2021.

CARLOS AUGUSTO BORGES                         DELEI PINHEIRO
          Presidente                                          1º Secretário

P O D E R  L E G I S L A T I V OPARTE II
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BATATA FRITA, BOLACHAS, MACARRÃO E BISCOITOS, Localizada à AVENIDA 
GUAICURUS n°2348 – JARDIM ITAMARACA, município de Campo Grande –MS.

REQUERIMENTO
INDUSPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS PANTANAL LTDA torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR 
Modalidade Licença de Instalação - Ampliação para atividade CURTIMENTOS E OUTRAS 
PREPARAÇÕES DE COURO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS DE COURO. 
Localizada à BR 060, km 370 S/N – ZONA RURAL município de Campo Grande –MS.

O Movimento de Apoio Social Campo-Grandense-Masc, convoca os moradores do Conjunto 
Habitacional José Tavares do Couto, maiores de 16 anos de idade, para participarem de 
uma Assembleia Geral Ordinária, para escolha da nova Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal da Associação de Moradores, o prazo para inscrição de chapas é até o dia 13 de 
setembro e a entrega das fichas de cadastro dos moradores até o dia 13 de setembro de 
2021 e a eleição dia 26 de setembro do período das 08:00h até 12:00h. Caso exista a 
inscrição de chapas única a Eleição será feita por aclamação pelos moradores presentes 
no ato. Não sendo concluído o cadastro de todos os moradores do Conjunto Habitacional, 
os mesmos poderão votar com o comprovante de residência desde que o mesmo esteja 
em seu nome.

REQUERIMENTO
GONÇALVES & ARAUJO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental 
Modalidade Licença Prévia para atividade de CASA DE FESTAS E EVENTOS. Localizada 
à RUA DOUTOR TEMISTOCLES, Nº 94, CENTRO município de Campo Grande –MS.

REQUERIMENTO
JAIME SCHAFFER LTDA torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença Ambiental 
Simplificada para atividade de APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE 
TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS, localizada à 
RUA PIRAPUTANGA, N°.1122, JARDIM NOROESTE, no município de Campo Grande 
–MS.

REQUERIMENTO
SEMALO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA torna público que requereu 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR Modalidade 
Licença de Operação - Renovação para atividade INDUSTRIA E COMERCIO NO 
RAMO ALIMENTAR – FABRICAÇÃO DE “CHIPS SNACKS DE DIVERSOS SABORES, 

P U B L I C A Ç Õ E S  A  P E D I D OPARTE III
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