
DIOGRANDE
DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS

Registro n. 26.965, Livro A-48, Protocolo n. 244.286, Livro A-10 
4 º Registro Notarial e Registral de Títulos e Documentos da Comarca de Campo Grande - Estado de Mato Grosso do Sul

67 páginas

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

LEIS

LEI COMPLEMENTAR n. 451, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Transforma os cargos “Atendente de Berçário, Educador Infantil e 
Recreador”, para o cargo “Professor Auxiliar de Educação Infantil”, e dá 
outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA 
NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande-MS, sanciono a seguinte Lei 
Complementar:

Art. 1º Os cargos de “Atendente de Berçário, Educador Infantil e Recreador”, 
criados pela Lei Municipal n. 4.390, de 28 de junho de 2006, poderão ser enquadrados 
no cargo de “Professor Auxiliar de Educação Infantil.

Parágrafo único. É requisito mínimo para o cargo de Professor Auxiliar de 
Educação Infantil:

I - possuir o curso de magistério ou normal, com habilitação em Educação Infantil 
ou,

II - possuir o curso de Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil ou,

III - possuir o curso Normal Superior, com habilitação em Educação Infantil;

IV - possuir o curso de Educação Física, com habilitação para atuar na Educação 
Infantil.

Art. 2º VETADO.

I - auxiliar a coordenadoria pedagógica na execução dos serviços de suporte 
necessários à atuação da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI);

II - auxiliar o professor regente da Educação Infantil na execução das atividades 
pedagógicas;

III - realizar atividades auxiliares de caráter sócio-educativas, culturais, 
esportivas e de lazer;

IV - realizar atividades de higiene no atendimento as crianças;

V - realizar atividades relativas à alimentação das crianças;

VI - organizar o berçário;

VII - realizar atividades auxiliares que propiciem a concretização das metas 
estabelecidas para o desenvolvimento integral de crianças. 

Parágrafo único. O Professor Auxiliar de Educação Infantil poderá atuar sem a 
presença do Professor Regente somente na hipótese de contra turno, sendo vedada a 
ampliação de carga horária (aula complementar).

Art. 3º A Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

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

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

IV - Magistério Público Municipal - conjunto de profissionais de 
educação que exercem funções de docente, de coordenador pedagógico e 
de suporte técnico-pedagógico de orientação educacional, de supervisão, 
inspeção e administração escolar e de professor auxiliar de educação 
infantil; 

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

VI - profissionais da educação – os membros da carreira do 
Magistério Público Municipal, ocupantes do cargo de professor, de 
especialista em educação e de professor auxiliar de educação infantil; 

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

X - professor auxiliar de educação infantil - profissional com lotação 
exclusiva em Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), com habilitação 
específica para exercício de funções auxiliares na educação infantil.” (NR)

“Art.49....................................................................................
.................................................................................................

III - para Professor Auxiliar de Educação Infantil:

a) NÍVEL PA-1: escolaridade obtida em curso de nível médio, 
Magistério ou Normal, com habilitação em Educação Infantil;

b) NÍVEL PA-2: escolaridade obtida em curso de graduação, 
licenciatura plena, com habilitação em Educação Infantil;

c) NÍVEL PA-3: escolaridade obtida em curso de pós-graduação, 
em nível de especialização, com duração mínima de 360 horas, na área de 
Educação Infantil;

d) NÍVEL PA-4: escolaridade obtida em curso de pós-graduação, em 
nível de mestrado ou doutorado, na área de Educação Infantil. 

................................................................................”(NR)

“Art.50....................................................................................
..............................................................................................

III - para Professor Auxiliar de Educação Infantil:

a) de 1 para 2: 10% (dez por cento);

b) de 2 para 3: 10% (dez por cento);

c) de 3 para 4: 10% (dez por cento).
..............................................................................” (NR)

“Art.74.............................................................................
.........................................................................................

§ 7º O Professor Auxiliar de Educação Infantil terá direito a 30 
(trinta) dias de férias por ano.” (NR)

Art. 4º O Parágrafo único do art. 50, da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho 
de 1998, fica renumerado para § 1º, e inclui o § 2º com a seguinte redação:

“Art. 50.    .....................................................................
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§ 2º O valor do NÍVEL PA-1, da classe A, para o cargo de Professor 
Auxiliar de Educação Infantil, corresponde a 50% (cinquenta 
por cento) do valor da Tabela de Vencimento do NÍVEL PH-1. 
” (NR)

Art. 5º Fica acrescido ao Anexo I, da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho 
de 1998, o Cargo de Professor Auxiliar de Educação Infantil, com nível de atuação e 
escolaridade descritos nos artigos 1º e 2º, desta Lei Complementar.

Art. 6º A solicitação do enquadramento dos servidores no cargo de “Professor 
Auxiliar de Educação Infantil” ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis contados da data da 
publicação desta Lei, mediante formulário próprio, na Secretaria Municipal da Educação.

Parágrafo único. O enquadramento no nível PA-1 ocorrerá a partir de janeiro do 
ano 2023 e para os demais níveis, a partir de janeiro de 2024, observando sempre as 
normas e limites de despesa de pessoal aplicáveis ao município.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

LEI COMPLEMENTAR n. 452, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre organização e instituição do Plano de Carreira e Remuneração 
dos Profissionais em Serviços de Assistência Social integrante do quadro 
de pessoal efetivo do Poder Executivo do  Município de Campo Grande, e 
dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA 
NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande-MS, sanciono a seguinte Lei 
Complementar:

Art. 1° Fica instituído o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais 
em Serviços de Assistência Social integrante do Quadro de Pessoal Efetivo do Poder 
Executivo do Município, que compõe as equipes de trabalho que atuam nas ações para a 
implementação da Política Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único. O Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais em 
Serviços de Assistência Social agrupará o conjunto dos cargos com atuação nesta área, 
com base na natureza técnico operacional das tarefas, na complexidade progressiva das 
atribuições, nas características e requisitos comuns de qualificação profissional.

Art. 2° A organização da carreira dos Profissionais em Serviços de Assistência 
Social tem por objetivo criar meios para valorizar os servidores que a integram, 
assegurando equidade de oportunidades para qualificação profissional e evolução 
funcional, e está assentada nos seguintes princípios institucionais:

I - universalidade: todos tem direito à proteção socioassistencial, prestada a quem 
dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação 
de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição;

II - gratuidade: a Assistência Social deve ser prestada sem exigência de 
contribuição ou contrapartida, observado inclusive o que dispõe o Estatuto do Idoso;

III - integralidade da proteção social: oferta das provisões socioassistenciais em 
sua completude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais;

IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as 
demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;

V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, 
políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade 
e risco pessoal e social;

VI - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica;

VII - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;

VIII - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;

IX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;

X - divulgação ampla dos benefícios, serviços e programas projetos 
socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios 
para sua concessão.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

Art. 3° A carreira dos Profissionais em Serviços de Assistência Social é integrada 
por cargos efetivos identificados em dois grupos funcionais composto pelas seguintes 
categorias:

I - Agente em Serviços de Assistência Social:

a) Administrador

b) Advogado

c) Assistente social;

d) Contador;
e) Economista;

f) Pedagogo;

g) Psicólogo;

h) Terapeuta Ocupacional;

II - Suporte aos Serviços de Assistência Social:

a) Assistente de Serviços Administrativos I;

b) Assistente de Serviços Administrativos II;

c) Assistente de Serviços Administrativos III;

d) Cuidador Social;

e) Orientador Social;

f) Cozinheiro;

g) Condutor de Veículos Adaptado.

Art. 4° Ficam criados e transformados na carreira dos Profissionais em Serviços 
de Assistência Social os cargos efetivos que compõem as categorias funcionais 
discriminados no art. 3°, nos quantitativos estabelecidos no Anexo I.

Parágrafo único. Os quantitativos dos cargos criados incluem os cargos ocupados 
pelos servidores em exercício na data de vigência desta Lei Complementar, que serão 
enquadrados na carreira dos Profissionais em Serviços de Assistência Social, bem como 
cargos vagos a serem ocupados por servidores mediante realização de concurso público.

Art. 5° As categorias funcionais são desdobradas em 8 (oito) classes horizontais, 
identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H, e compostas por cargos de mesma 
denominação.

I - Cada classe horizontal é organizada em três níveis, denominados I, II, III.

Art. 6° A estrutura vertical das categorias funcionais da carreira dos Profissionais 
em Serviços de Assistência Social corresponde a 4 (quatro) classes, que determinam 
a posição hierárquica no cargo, atendidos os seguintes requisitos, conforme grupo 
funcional:

I - Classes verticais do grupo funcional de agentes de serviços de assistência 
social:

a) terceira classe: graduação na área da formação profissional, requerida 
para ocupar cargo efetivo correspondente a categoria funcional integrante da carreira 
Profissionais em Serviços de Assistência Social;

b) segunda classe: uma pós-graduação em nível de especialização na área 
socioassistencial ou da profissão;

c) primeira classe: duas pós-graduação em nível de especialização na área 
socioassistencial ou da profissão;

d) classe especial: um título de mestrado ou doutorado na área socioassistencial 
ou da profissão.

II - Classes verticais do grupo funcional de suporte aos serviços de assistência 
social:

a) terceira classe: ensino médio;

b) segunda classe: nível superior obtido em curso de tecnologia ou sequencial na 
área socioassistencial ou da profissão;

c) primeira classe: curso de graduação na área socioassistencial ou da profissão;

d) classe especial: uma pós-graduação em nível de especialização na área 
socioassistencial ou da profissão;

Parágrafo único. Serão consideradas formações na área socioassistencial 
aquelas correspondentes às estabelecidas pelas Resoluções do Conselho Nacional de 
Assistência Social.

CAPÍTULO III
DO INGRESSO NA CARREIRA E DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 7° Para ingresso na carreira dos Profissionais em Serviços de Assistência 
Social será exigido, além do nível de escolaridade estabelecido para o cargo, pré-
requisitos específicos estabelecidos em lei.

LEIS ........................................................................................................  01
MENSAGENS .............................................................................................  31
DESPACHO  ..............................................................................................  33
SECRETARIAS ........................................................................................... 33
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ...................................................................... 41
ATOS DE PESSOAL ................................................................................... 42
ATOS DE LICITAÇÃO ................................................................................ 59
ÓRGÃOS COLEGIADOS ............................................................................ 66
PODER LEGISLATIVO ............................................................................... 66
PUBLICAÇÕES A PEDIDO ......................................................................... 67



DIOGRANDE n. 6.628PÁGINA 3 - segunda-feira, 2 de maio de 2022

Art. 8° Os candidatos aos cargos que compõem categorias funcionais da carreira 
dos Profissionais em Serviços de Assistência Social serão selecionados por concurso 
público mediante as seguintes etapas:

a) prova escrita;

b) prova de títulos;

§ 1° As etapas de avaliação serão aplicadas observando as seguintes regras:

I - prova escrita objetiva para avaliação de conhecimentos da formação escolar 
regular e conhecimentos gerais da profissão, de caráter eliminatório e classificatório;

II - prova de títulos, de caráter classificatório, exclusiva para os cargos com 
exigibilidade de ensino superior, podendo ser em quantidade proporcional ao número de 
candidatos aprovados, definida no edital de abertura do concurso.

§ 2° A prova escrita visa aferir conhecimentos gerais, específicos para o exercício 
das atribuições do cargo, incluindo a legislação básica de operação do Sistema Único de 
Assistência Social.

§ 3° A prova de títulos deverá requisitar a apresentação de comprovantes de 
capacitação profissional, obtidos em cursos de graduação, pós-graduação e outras 
modalidades, que permitam verificar se o candidato tem melhor capacitação para exercer 
as atribuições do cargo.

Art. 9º O recrutamento dos candidatos ao concurso público para cargos da 
carreira dos Profissionais em Serviços de Assistência Social processar-se-á mediante 
divulgação da abertura do certame por edital, publicado no Diário Oficial de Campo 
Grande.

Art. 10. O provimento em cargos da carreira dos Profissionais em Serviços de 
Assistência Social dar- se-á em atendimento a legislação em vigor.

CAPÍTULO IV
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 11. O estágio probatório do servidor nomeado para a carreira dos Profissionais 
em Serviços de Assistência Social, será processado de acordo com a legislação em vigor.

CAPÍTULO V
DO EXERCÍCIO DOS CARGOS DA CARREIRA

Seção I
Da Carga Horária e da Lotação

Art. 12. A carga horária das categorias funcionais que integram a carreira dos 
Profissionais em Serviços de Assistência Social corresponde a:

I - VETADO;

II - 180h (cento e oitenta horas) mensais para o cargo de cuidador social, por 
sua natureza de trabalho, cumprindo sua jornada de trabalho em regime de escala de 
serviço.

Art. 13. Os servidores integrantes da carreira Profissionais em Serviços de 
Assistência Social terão lotação privativa em unidades de assistência social integrantes 
da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com decisão do seu 
titular e de conformidade com regulamento próprio.

Parágrafo único. O afastamento do servidor por cedência ou licenças, nos 
termos do Estatuto do Servidor Público Municipal, que não sejam consideradas de efetivo 
exercício implica na perda dos direitos funcionais e financeiros inerentes ao exercício do 
cargo.

Seção II
Das Atribuições Básicas

Art. 14. Os cargos que compõem as categorias funcionais da carreira dos 
Profissionais em Serviços de Assistência Social exercerão tarefas vinculadas às atribuições 
básicas discriminadas no Anexo II.

§ 1° Os integrantes da carreira dos Profissionais em Serviços de Assistência 
Social desempenharão as suas atribuições, segundo normas operacionais, uniformes 
e padronizadas, editadas para operação do Sistema Único de Assistência Social e pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social.

§ 2° Os ocupantes dos cargos da carreira dos Profissionais em Serviços de 
Assistência Social ficam subordinados, no exercício de suas atribuições, às disposições da 
legislação que rege as respectivas profissões e às normas das entidades de fiscalização 
profissional.

Seção III
Da Acumulação de Cargos

Art. 15. O acúmulo de cargos dos servidores da carreira dos Profissionais em 
Serviços de Assistência Social obedecerão o que determina a legislação vigente.

Seção IV 
Da Readaptação

Art. 16. A readaptação dos servidores da carreira dos Profissionais em Serviços 
de Assistência Social obedecerá o que determina a legislação vigente.

TÍTULO II
DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

CAPÍTULO I 
DAS MODALIDADES

Art. 17. O desenvolvimento profissional dos integrantes da carreira dos 
Profissionais em Serviços de Assistência Social tem por finalidade proporcionar aos 
servidores oportunidades de crescimento pessoal e funcional, por meio de movimentação 
na carreira e o aperfeiçoamento profissional com os seguintes objetivos:

I - criar identidade entre o potencial profissional do servidor e o nível de 
desempenho demonstrado no exercício do cargo;

II - recompensar a competência profissional no desempenho das respectivas 
atribuições, considerando as responsabilidades do cargo e a complexidade das tarefas;

III - promover a elevação na carreira, mediante movimentação, proporcionando 
oportunidades de:

a) apoio à participação em cursos de capacitação para qualificação e 
aperfeiçoamento, mediante o pagamento de taxas de inscrição ou mensalidade de cursos 
ou eventos técnicos e/ou a concessão de licença remunerada para estudo;

b) redução da carga horária diária, por prazo determinado, ou compensação de 
carga horária, para frequentar curso de formação regular, capacitação profissional ou 
pós-graduação, no horário de expediente, em conformidade aos critérios do Estatuto do 
Servidor Municipal e legislações municipais complementares.

CAPÍTULO II
DA MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 18. A movimentação dos integrantes da carreira Profissionais em Serviços 
de Assistência Social, como medida de efetivação das ações de desenvolvimento 
profissional, dar-se-á mediante:

I - promoção horizontal: movimentação no cargo, pelo critério de antiguidade, 
para classe imediatamente seguinte à da classificação;

II - promoção vertical: movimentação de uma classe vertical para a posição 
imediatamente seguinte, pelos critérios de nível de formação.

Parágrafo único. A apuração do tempo de efetivo exercício para concorrer 
à promoção na carreira terá por base as regras de contagem de tempo de serviço, 
estabelecidas no Estatuto do Servidor Público Municipal.

Seção II
Da Promoção Horizontal

Art. 19. A promoção horizontal é a movimentação dentro do cargo ocupado, 
entre as classes A, B, C, D, E, F, G e H, para a imediatamente seguinte, quando o 
servidor contar 3 (três) anos de efetivo exercício na classe em que está posicionado.

§ 1° Para fim de processamento da promoção horizontal, serão computados os 
períodos relativos aos afastamentos previstos no Estatuto do Servidor Público Municipal.

§ 2° A classe horizontal em que o servidor estiver posicionado permanecerá 
quando houver mudança na sua classificação funcional pela movimentação por promoção 
vertical.

§ 3º A movimentação de classe horizontal será na base de 5% (cinco por cento) 
entre cada uma.

Seção III
Da Promoção Vertical

Art. 20. A promoção vertical movimentará ocupantes de cargos da carreira 
Profissionais em Serviços de Assistência Social, pelos critérios de antiguidade, nível de 
formação e merecimento, e quando existir vaga na classe hierárquica imediatamente 
superior.

Art. 21. A movimentação vertical na carreira Profissionais em Serviços de 
Assistência Social, para posicionamento dos ocupantes nos cargos vagos nas classes 
hierárquicas, observará os seguintes limites:

I - terceira classe, 100% (cem por cento).

II - segunda classe, 70% (setenta por cento);

III - primeira classe, 50% (cinquenta por cento);

IV - classe especial, 40% (quarenta por cento).

Art. 22. Para ascender verticalmente, os ocupantes dos cargos da carreira 
Profissionais em Serviços de Assistência Social deverão comprovar a qualificação 
profissional exigida para a classe imediatamente superior, conforme previsto no art. 6° 
desta Lei Complementar, e contar, no mínimo:

I - 1.825 (um mil, oitocentos e vinte e cinco) dias na classe em que está 
posicionado, para movimentação por antiguidade;

II - 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias na classe em que está posicionado e 
estar entre os 50% (cinquenta por cento) melhores avaliados no cargo, para concorrer 
por merecimento.

§ 1° Na apuração do atendimento do requisito de efetivo exercício, serão 
deduzidos os dias ausências por faltas não abonadas e as licenças e afastamentos não 
considerados de efetivo exercício das atribuições e tarefas da função ocupada.

§ 2° Não serão deduzidos os períodos de exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança integrante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo de Campo 
Grande.

Art. 23. Não poderá concorrer à promoção vertical o servidor que, nos 12 
(doze) meses imediatamente anteriores à data de publicação do edital de abertura do 
procedimento anual, registrar uma ou mais de uma das seguintes situações:

I - tiver se licenciado, por qualquer motivo, por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos ou intercalados, salvo nos casos previstos no Estatuto do Servidor Público 
Municipal;

II - tiver registro de suspensão por prazo superior a 15 (quinze) dias, exceto para 
concorrer por antiguidade, quando esse período será deduzido;

III - tiver se afastado do cargo, na forma do inciso II, ou estar à disposição 
de órgão ou entidade não integrante da estrutura do Poder Executivo, por mais de 90 
(noventa) dias.

Art. 24. A abertura do processo de promoção vertical terá sua divulgação realizada 
por edital, indicando os quantitativos das vagas disponíveis em cada classe hierárquica, 
para movimentação pelos critérios de antiguidade e merecimento, e também:

I - os concorrentes que contam o tempo de efetivo exercício para concorrer por 
antiguidade;
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II - os servidores que podem concorrer por merecimento, divulgando o tempo de 
efetivo exercício e a pontuação da avaliação de desempenho;

III - prazo para os concorrentes apresentarem a documentação que comprove a 
qualificação profissional para concorrer à classe hierárquica superior.

§ 1° A promoção vertical ocorrerá na proporção de uma vaga por antiguidade e 
outra por merecimento, admitindo-se como vagas aquelas que ocorrerem em razão de 
movimentação de servidor no mesmo processo anual.

§ 2° O edital de abertura do processo de movimentação vertical deverá ser 
publicado até 90 (noventa) dias antes da data fixada para vigência da promoção vertical.

Art. 25. Quando não for apurada a pontuação da avaliação de desempenho para a 
promoção pelo critério de merecimento, 50% (cinquenta por cento) das vagas disponíveis 
poderão ser ocupadas por servidores concorrentes pelo critério de antiguidade, atendidos 
os requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar.

Art. 26. O servidor que apresentar titulação acima da exigida para a classe 
imediatamente superior terá direito às progressões verticais, cumpridos os interstícios 
de tempo de serviço para atingir a classe correspondente à sua titulação. 

Seção III
Das Ações em Educação Permanente
aos Trabalhadores do SUAS

Art. 27. O desenvolvimento das ações em educação permanente voltadas aos 
trabalhadores do SUAS será efetivado por meio de ações da gestão do conhecimento, de 
modo que este seja compartilhado e incorporado aos processos de trabalho.

Art. 28. As ações em educação permanente de que trata esta Lei Complementar 
tem como finalidades precípuas:

I - o desenvolvimento permanente dos trabalhadores de todos os grupos 
funcionais que compõem o presente plano;

II - o desenvolvimento de capacidades resolutivas nos serviços de assistência 
social;

III - a transformação das práticas profissionais e da organização do trabalho;

IV - a melhoria das ações do trabalhador nos processos de trabalho;

V - a busca da eficiência, eficácia e efetividade nos serviços de assistência social;

VI - a socialização imediata, conforme programação, do conhecimento e saberes 
práticos, adquiridos nas ações de educação permanente, fomentando a articulação com 
os atores que compõe a rede socioassistencial;

VII - a salvaguarda dos conhecimentos necessários para a continuidade dos 
processos de trabalho.

Art. 29. O Plano Municipal de Educação Permanente da SAS será elaborado 
pelo Órgão de Gestão do Trabalho e Educação Permanente da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, em observância às discussões efetivadas no Núcleo Municipal de 
Educação Permanente, primando pelas seguintes diretrizes:

I - caráter permanente e atualizado do plano de forma a acompanhar a evolução 
do conhecimento e do avanço tecnológico na área da promoção e assistência social;

II - universalidade de conteúdos técnico-científicos voltados para a formação e 
qualificação profissional, bem como promoção humana do profissional do SUAS, como 
agente de transformação das práticas e modelos de serviços ofertado aos usuários;

III - corresponder à sistematização das ações e dos serviços do SUAS, conforme 
a Política de Assistência Social do Município de Campo Grande-MS;

IV - implementar a integração entre parceiros de gestão do SUAS, nos âmbitos 
Municipal, Estadual e Federal;

V - diagnosticar valores e potenciais humanos para o desenvolvimento de novas 
atribuições necessárias a consolidação do SUAS;

VI - utilizar metodologias e recursos tecnológicos de ensino à distância, que 
viabilizem a qualificação dos trabalhadores do SUAS;

VII - desenvolver o processo de educação permanente e continuada dos servidores 
da Secretaria Municipal de Assistência Social em Saúde e Segurança do Trabalho e Meio 
Ambiente bem como a construção de agenda integrada de estudos e pesquisas nestas 
áreas;

VIII - criar mecanismos de interação entre as instituições formadoras e de 
serviços de promoção e assistência social, adequando a formação dos servidores do 
SUAS a um modelo de atenção universal, equitativo e de qualidade, que atendam às 
necessidades de assistência social da população;

IX - implementar ações que viabilizem o processo de monitoramento e avaliação 
do impacto da formação, especialização de nível técnico, pós-graduação e qualificação 
na Secretaria Municipal de Assistência Social;

X - implantar uma escala entre os trabalhadores da unidade, para que todos 
tenham acesso às formações e qualificações necessárias para o exercício de suas funções 
na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 30. Para efeito de viabilização de progressão funcional, conforme disposto 
no art. 30, estabelecem- se os seguintes requisitos e quantitativos de ações anuais em 
educação permanente: 

I - participação comprovada documentalmente em ações em educação 
permanente, totalizando carga horária mínima de 60h (sessenta horas) anuais;

II - as ações deverão contar com carga horária mínima de 20h (vinte horas) 
cada;

III - as ações educativas devem se relacionar a temas correlatos à Política 
Nacional de Assistência Social e suas especificidades;

§ 1° Poderão ser considerados documentos comprobatórios de cursos realizados 
externamente ao Plano Municipal de Educação Permanente desde que submetidos à 
avaliação de adequação, conforme inciso III do caput, sob responsabilidade da Comissão 

Permanente de Avaliação de Desempenho.

§ 2° serão considerados os documentos comprobatórios de participação em ação 
em educação permanente decorridos, no máximo, 1 (um) ano da sua expedição.

§ 3° Os documentos de que trata o artigo somente poderão ser utilizados uma 
única vez.

§ 4° A apuração do tempo de efetivo exercício para vigência da apresentação 
das documentações comprobatórias terá por base as regras de contagem de tempo de 
serviço, estabelecidas no Estatuto dos Servidores Municipais.

TÍTULO III
DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA

CAPÍTULO I
DOS VENCIMENTOS

Art. 31. Os vencimentos das categorias funcionais da carreira Profissionais em 
Serviços de Assistência Social são os fixados no Anexo IV, cujos valores correspondem à 
aplicação dos seguintes critérios:

§ 1º Agente de Serviços de Assistência Social

I - classificação hierárquica vertical:

a) terceira classe, valor equivalente ao vencimento da referência 14-B Tabela 
de Salarial do Poder Executivo;

b) segunda classe, vencimento da terceira classe, acrescido de 20%  (vinte por 
cento);

c) primeira classe, vencimento da segunda classe, acrescido de 30% (trinta por 
cento);

d) classe especial, vencimento da primeira classe, acrescido de 40% (quarenta 
por cento);

§ 1º classificação horizontal, vencimento do último nível da classe horizontal 
anterior, acrescido de 5% (cinco por cento).

§ 2º Suporte aos Serviços de Assistência Social:

I - classificação hierárquica vertical:

a) terceira classe, valor equivalente ao vencimento da referência 12 Tabela de 
Salarial do Poder Executivo;

b) segunda classe, vencimento da terceira classe, acrescido de 20% (vinte por 
cento);

c) primeira classe, vencimento da segunda classe, acrescido de 30% (trinta por 
cento);

d) classe especial, vencimento da primeira classe, acrescido de 40% (quarenta 
por cento);

Art. 32. O sistema remuneratório da carreira dos Profissionais em Serviços de 
Assistência Social é estabelecido por meio de vencimento, fixado em parcela única, 
acrescido, no que couber, das vantagens pessoais, de função, de serviço, indenizações, 
auxílios, gratificações e adicionais estabelecidos nesta  legislação e demais legislações 
complementares.

Art. 33. Além do vencimento, o servidor da Secretaria Municipal de Assistência 
Social poderá ter direito, prioritariamente, conforme regulamentação a ser implementada, 
às seguintes verbas, sem prejuízo das demais previstas em lei:

I - bolsa alimentação;

II - gratificação de plantão de serviço;

III - adicional por realização de serviço extraordinário;

IV - adicional de periculosidade e insalubridade;

V - adicional por trabalho em horário noturno;

VI - adicional pelo exercício do cargo em local de difícil acesso.

§ 1° As verbas previstas no caput estão vinculadas à unidade de concessão, 
devendo ser imediatamente suspensos quando o servidor dela se afastar ou for removido.

§ 2° Excetua-se do disposto no § 1° deste artigo quando o servidor estiver 
afastado para gozo de férias ou em licença para tratamento da própria saúde.

Seção I
Bolsa Alimentação

Art. 34. A bolsa alimentação será concedida aos servidores que compõem a 
carreira dos Profissionais em Serviços de Assistência Social, com vencimento base de 
até 2 (dois) salários mínimos, como verba indenizatória para atender a necessidade 
de prover a alimentação durante a jornada de trabalho e no exercício de atribuições 
privativas da carreira.

Seção II
Gratificação de Plantão de Serviço

Art. 35. Considera-se Gratificação de Plantão de Serviço, a jornada especial 
de trabalho executada em áreas específicas das unidades pertencentes à estrutura da 
Secretaria Municipal de Assistência Social as quais, pela natureza de suas competências, 
exijam a convocação de servidores para o trabalho, com finalidade de manter o 
funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e 
quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

§ 1° Incluem-se na gratificação de plantão de serviço as atividades desenvolvidas 
por servidores em unidades finalísticas de assistência aos usuários do SUAS, e outras 
que necessitem de trabalho em escala de plantão.

§ 2° A gratificação de plantão de serviço corresponde à realização do trabalho 
em horas excedentes consecutivas, de 4 (quatro), 6 (seis) ou 12 (doze) horas, limitado 
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o seu pagamento mensal, por servidor, ao equivalente a 14 (quatorze) plantões de 12h 
(doze horas).

§ 3° Cabe ao Responsável pela Unidade a elaboração das escalas de plantão de 
suas respectivas unidades, bem como, a supervisão e acompanhamento do cumprimento 
das mesmas pelos servidores em conformidade como caput deste artigo.

§ 4º A gratificação de plantão de serviço será regulamentada.

Seção III
Gratificação por realização de serviço extraordinário 

Art. 36. A gratificação pelo serviço extraordinário será paga em razão do trabalho 
realizado, além das horas normais de trabalho, limitada a 2 (duas), por jornada, em 
caráter eventual e excepcional e, até 4h (quatro horas), por motivo de força maior, de 
acordo com a necessidade da unidade.

§ 1° A gratificação pelo serviço extraordinário será devida em razão das horas 
excedentes à carga horária mensal do cargo, calculada com base no valor da hora 
normal acrescida de 50% (cinquenta por cento), pelo trabalho em dias de semana, e a 
100% (cem por cento), quando prestado em dia sem expediente na respectiva unidade 
organizacional.

§ 2° Os servidores que trabalham em turno de revezamento ou escalas de serviço, 
com trabalho normal nos finais de semana, feriados e pontos facultativos receberão 
as horas excedentes calculadas como hora normal acrescidas de 50% (cinquenta por 
cento), exceto se o trabalho for realizado em dia de folga ou descanso.

§ 3º A prestação de serviço extraordinário, para atender situação excepcional ou 
por motivo de força maior, deverá ser justificada ao titular do órgão ou entidade, ao qual 
caberá autorizar sua realização, estabelecer o número de horas no mês e o período da 
prestação excepcional, bem como a natureza da situação que fundamenta a valoração 
da hora extra para cálculo da vantagem.

§ 4º Nenhum servidor poderá prestar mais de 60h (sessenta horas) mensais 
extraordinárias, admitindo-se até 90h (noventa horas), no mesmo mês, quando for 
comprovado motivo de força maior.

Art. 37. É vedada a convocação de servidor para prestação de serviços 
extraordinários de forma contínua, por mais de 90 (noventa) dias continuados, sendo 
obrigatório um intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre uma convocação e outra.

Seção IV
Adicional de Periculosidade e Insalubridade

Art. 38. Aos servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou 
em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, com risco a vida ou em 
posturas que imponha cansaço físico elevado ao final da jornada de trabalho, nos termos 
da legislação vigente, poderá ser concedida vantagem que indenize essas condições de 
trabalho, identificadas como:

I - gratificação de periculosidade: atribuída pelas condições que coloca o servidor, 
permanentemente, em risco a vida, em razão de métodos do trabalho classificados como 
perigosos, tais como atividades que demonstram risco a integridade física dos servidores, 
locais de consumo de substâncias psicoativas, usuários com distúrbios psiquiátricos, 
territórios com alto índice de violência  e outras situações especificadas em legislação 
específica

II - gratificação de insalubridade: concedida pelo exercício das atribuições, em 
condições que exponha o servidor a agentes nocivos à saúde, considerada a natureza e 
a intensidade dos agentes e do tempo de exposição aos seus efeitos; exposição a locais 
insalubres e usuários portadores de doenças infectocontagiosas, e outras situações 
especificadas em legislação específica.

§ 1° O servidor que ficar exposto a condições que justificam o pagamento das 
gratificações destacadas nos incisos do caput será remunerado somente por um deles, 
considerando, para tanto, o de maior incidência e de intensidade na jornada de trabalho.

§ 2° O direito à percepção de uma das gratificações cessa com a eliminação das 
condições ou dos riscos que deram causa ao seu pagamento, de conformidade com laudo 
de equipe de segurança do trabalho.

§ 3º A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação 
e a lactação, das operações e locais referidos neste artigo, sendo removida para local 
salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

Seção V
Adicional por trabalho em horário noturno

Art. 39. A gratificação por trabalho em horário noturno será devida de acordo 
com o que estabelece o Estatuto do Servidor Público Municipal.

Seção VI
Adicional pelo exercício do cargo em 
local de difícil provimento

Art. 40. O trabalhador lotado e em exercício em unidades de difícil provimento 
fará jus ao adicional correspondente a até 50% (cinquenta por cento) do seu vencimento.

Parágrafo único. As unidades organizacionais, cujos servidores poderão 
perceber essa gratificação, serão identificadas de acordo com sua localização e regras de 
classificação estabelecidas em regulamento aprovado pelo Prefeito Municipal.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

CAPÍTULO I
DA TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS

Art. 41. Serão transformados os cargos ocupados, na data da publicação desta 
Lei Complementar, os cargos de Assistente Social, Economista, Psicólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Agente de Atividades Educacionais, Agente de Serviços Públicos, Assistente 
Administrativo II, Auxiliar Social II, nos grupos funcionais dos quais fazem parte conforme 
art. 3°, que formam a carreira Profissionais em Serviços de Assistência Social, atendidos 
pelos servidores, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - estar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Grande;

II - exercer tarefas do cargo ocupado vinculadas às atribuições descritas no 
Anexo I.

Art. 42. Os servidores transpostos para a carreira Profissionais em Serviços 
de Assistência Social, na forma deste artigo, serão posicionados no Nível I da Classe 
Horizontal correspondente ao seu tempo de serviço, mediante os critérios de contagem 
de tempo de serviço constantes no Estatuto do Servidor Público Municipal sob o seguinte 
enquadramento: 

a) na classe A, contar com até 3 (três) anos de tempo de serviço; 

b) na classe B, contar com mais de 3 (três) anos de tempo de serviço;

c) na classe C, contar com mais de 6 (seis) anos de tempo de serviço;

d) na classe D, contar com mais de 9 (nove) anos de tempo de serviço;

e) na classe E, contar com mais de 12 (doze) anos de tempo de serviço;

f) na classe F, contar com mais de 15 (quinze) anos de tempo de serviço;

g) na classe G, contar com mais de 18 (dezoito) de tempo de serviço; 

h) na classe H, contar com mais de 21 (vinte) e um anos de tempo de serviço.

Art. 43.  Os servidores transpostos para a carreira Profissionais em Serviços de 
Assistência Social, na forma deste artigo, serão posicionados no Nível I da Classe Vertical 
correspondente, mediante o atendimento dos seguintes critérios: 

a) Comprovação do atendimento dos requisitos de escolaridade previstos para 
cada classe constantes no art. 6º desta Lei Complementar;

b) Possuir tempo mínimo de serviço de 3 (três) anos para enquadramento na 
Segunda Classe, tempo mínimo de serviço de 4 (quatro) anos para enquadramento na 
Primeira Classe e tempo mínimo de serviço de 5 (cinco) anos para enquadramento na 
Classe Especial, mediante os critérios de contagem de tempo de serviço constantes no 
Estatuto do Servidor Público Municipal.

Art. 44. A concessão dos adicionais de que tratam o art. 40, será promovida de 
acordo com legislação específica aprovado pelo Prefeito Municipal, e devido a integrantes 
da carreira Profissionais em Serviços de Assistência Social.

CAPÍTULO II
DA EXTINÇÃO DE CARGOS

Art. 45. Serão extintos, conforme vacância os cargos de Assistente de Serviços 
Administrativos II e III.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46. A implementação das disposições desta Lei Complementar observarão o 
cronograma seguinte:

I - quanto ao enquadramento na carreira Profissional em Serviços de Assistência 
Social, mediante a transformação dos cargos ocupados até 31 de março de 2022;

II - quanto ao reposicionamento de classe hierárquica, superior à inicial da 
categoria funcional de enquadramento:

a) até 31 de dezembro de 2022, reposicionamento para a segunda classe, todos 
que tenham a qualificação profissional prevista ou superior para essa classe;

b) até 31 de dezembro de 2024, reposicionamento no cargo, para a segunda e 
primeira classe, todos que tenham a qualificação profissional prevista ou superior para 
essa classe;

c) até 31 de dezembro de 2026, reclassificação no cargo, para a segunda classe, 
primeira classe e classe especial, todos que tenham a qualificação profissional prevista 
para posicionamento nessa classe.

III - O reposicionamento nas classes horizontais ocorrerão em 31 de dezembro 
de 2022.

§ 1° O reposicionamento correspondente às titulações de especialização, 
mestrado ou doutorado, que justifica a percepção de incentivo de capacitação implica no 
cancelamento automático da vantagem percebida pelo servidor.

§ 2° As mudanças de classe hierárquica, na fase de reposicionamento, será 
processada sucessivamente, à medida em que for ocorrendo as datas de reclassificação 
para a classe hierárquica superior, conforme fixado neste artigo.

§ 3° Os prazos previstos nas alíneas do inciso II deste artigo serão prorrogados 
para dezembro de 2023, dezembro de 2025 e dezembro de 2027, respectivamente, e isto 
no caso das receitas dos últimos 3 (três) quadrimestres que antecedem a dezembro de 
2022 não se comportarem no patamar médio apresentado nos relatórios de gestão fiscal 
dos 3 (três) quadrimestres do ano de 2019, de outro lado, não havendo recuperação 
econômica no tocante da receita, os prazos serão prorrogados em mais 1 (um) ano para 
cada etapa de reposicionamento.

Art. 47. A concessão do adicional de que trata o art. 38, será promovida de acordo 
com regulamento aprovado pelo Prefeito Municipal, e devido a integrantes da carreira 
Profissionais em Serviços de Assistência Social, observadas as condições seguintes:

I - o valor a ser concedido deverá absorver vantagens, de mesma natureza, que 
vem sendo percebidas pelos servidores enquadrados na carreira;

II - não poderão ser absorvidas vantagens pagas à conta de recursos repassados 
pelos Governos Federal e Estadual.

Art. 48. As disposições dos artigos 47 e 48 desta Lei Complementar, por 
implicarem em aumento de despesa, ficam condicionadas à observância dos limites de 
despesa com pessoal fixados na Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, bem 
como à verificação da não incidência nas condutas vedadas pel retromencionada Lei e do 
não enquadramento na condição de que trata o art. 22 da LC n. 101, de 2000.

Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução desta Lei deverão correr 
à disponibilidades financeiras do Tesouro do Município.

Art. 49. A movimentação dos servidores por promoção vertical, na carreira 
Profissionais em Serviços de Assistência Social, ocorrerá, somente, após concluídas 
todas as etapas de reposicionamento, conforme cronograma estabelecido no art. 47 
desta Lei Complementar.
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Art. 50. São adotados, para fins de aplicação desta Lei Complementar, os 
seguintes conceitos:

I - ações em educação permanente: preparação do indivíduo para domínio de 
conhecimentos científicos e técnicos, habilitando para aplicação prática e imediata;

II - adicional: vantagem financeira inerente ao exercício do cargo, concedida em 
razão do desempenho de funções ou atribuições, considerando a natureza peculiar do 
serviço ou as condições especiais em que o trabalho é executado;

III - cargo: conjunto delimitado de funções sócio organizadas, com atribuições, 
responsabilidades e complexidade de mesma natureza, cuja denominação, quantidade e 
vencimentos são definidos em lei;

IV - cargo efetivo: conjunto de deveres, responsabilidades e atribuições 
cometidas ao servidor submetido ao regime jurídico estatutário, cujo provimento decorre 
da aprovação em concurso público;

V - cargos de carreira: conjuntos hierarquizados de atribuições de mesma 
natureza profissional, identificados pela denominação da profissão, da ocupação ou do 
ofício, com acesso privativo aos titulares de cargos posicionados nos níveis inferiores da 
carreira, considerando a elevação dos graus de responsabilidade do cardo e a ampliação 
da complexidade das tarefas;

VI - cargo em comissão: posto de trabalho com atribuições e responsabilidades 
de direção, gerência, chefia ou assessoramento, caracterizado pela confiabilidade da 
autoridade nomeante, com poder decisório no âmbito de órgão, entidade e unidade 
organizacional de exercício;

VII - carreira: conjunto de cargos de mesma natureza funcional, escalonados 
segundo a hierarquia do trabalho, complexidade das atribuições e do nível de 
responsabilidade, estabelece a linha de progressão e promoção funcional de integrante 
da carreira;

VIII - classe: posição do cargo na escala horizontal, definida conforme segundo 
a hierarquia funcional e experiência profissional, para ascensão do ocupante do cargo, 
considerando sua maturidade funcional;

IX - classe hierárquica: desdobramento do cargo de carreira, identificado 
pela classificação hierárquica vertical, segundo a maturidade funcional adquirida pela 
experiência profissional acumulada, a escolaridade e capacitação pessoal do ocupante 
do cargo;

X - categoria funcional: denominação de cargo de carreira, correspondente a um 
ofício, profissão, ocupação ou conjunto de funções de trabalho;

XI - descrição de cargos: processo de sistematização das informações geradas 
na análise das atribuições, responsabilidades e complexidade das tarefas do cargo, 
executadas cotidianamente, e registro dos requisitos de escolaridade, experiência, 
condições de trabalho, conhecimentos específicos;

XII - especialidade: conjunto de atividades, dos integrantes das atribuições dos 

cargos, que se constitui em uma habilitação ou campo profissional (ou ocupacional) de 
atuação, definindo as responsabilidades e tarefas que podem ser cometidas ao ocupante 
do cargo;

XIII - função de confiança: ocupação conferida a titular de cargo efetivo para o 
exercício de encargos de gerência e chefia intermediária, assessoramento administrativo 
ou assistência direta a postos de direção;

XIV - gratificação: vantagem pecuniária que remunera o exercício de função ou 
trabalho, exercido em local, condições anormais ou em razão da situação excepcional em 
que a tarefa é executada e um serviço é prestado;

XV - grupo funcional: agrupamento de cargos de mesmo nível de escolaridade 
atuantes nos serviços de assistência social;

XVI - plano de carreira: conjunto de normas que disciplinam o ingresso e instituem 
oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, de 
forma a contribuir com a qualificação dos serviços prestados e constituir de instrumento 
de gestão da política de pessoal;

XVII - nível: posição do cargo na escala vertical, para ascensão do ocupante 
do cargo, definido segundo o desempenho profissional e aprimoramento em educação 
permanente, considerando sua maturidade funcional;

XVIII - remuneração bruta: total da retribuição mensal, correspondente ao 
somatório do vencimento e das vantagens pecuniárias de caráter pessoal, funcional, de 
serviço, devidas em decorrência de lei e regulamentos;

XIX - remuneração permanente: total da retribuição mensal, constituída pelo 
vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de caráter pessoal e funcional, pagas 
de conformidade com leis e regulamentos;

XX - vencimento: retribuição mensal devida ao servidor pelo exercício do cargo, 
conforme valores fixados em lei, correspondente à interseção da classe horizontal com 
a classe hierárquica.

Art. 51. Os servidores que vierem a ser relotados na Secretaria Municipal de 
Assistência Social oriundos de outras Secretarias da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande após a aprovação desta lei, não poderão ser enquadrados na Carreira.

Art. 52. As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão à conta 
de dotações para despesas de pessoal destinadas na Lei Orçamentária Anual para a 
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 53. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

  
 

ANEXO I 
 LEI COMPLEMENTAR n. 452, DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
CARGOS CRIADOS PARA A CARREIRA PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CARGO EXISTENTE NO 
MUNICÍPIO 

GRUPO FUNCIONAL / CARGO CRIADO 

I - Agente em Serviços de Assistência Social: 
Administrador Administrador 
 Advogado 
Assistente Social Assistente Social 
Contador Contador 
Economista Economista 
 Pedagogo 
Psicólogo Psicólogo 
Terapeuta Ocupacional Terapeuta Ocupacional 

II - Suporte aos Serviços de Assistência Social: 
 Assistente de Serviços Administrativos I 
Agente de Atividades Educacionais, 
Agente de Serviços Públicos, Auxiliar 
Social II 

Assistente de Serviços Administrativos II 

Assistente Administrativo II Assistente de Serviços Administrativos III  
 Orientador Social 
 Cuidador Social 
 Cozinheiro 
 Condutor de Veículos Adaptado 

ANEXO II 
 LEI COMPLEMENTAR n. 452, DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
CARGOS CRIADOS E EXIGIBILIDADES PARA A CARREIRA PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QUANTIDADE 
TRANSFORMADA

QUANTIDADE 
CRIADA 

EXIGIBILIDADE 

I - Agente em Serviços de 
Assistência Social: 
Administrador 

0 1 
Graduação em Ensino Superior de 
Bacharelado em Administração 
Registro no Órgão de Classe 

Advogado 0 11 Graduação em Ensino Superior de Direito 
Registro na OAB-MS 

Assistente Social 
99 60 

Graduação em Ensino Superior de 
Bacharelado em Serviço Social 
Registro no Órgão de Classe 

Contador 
0 1 

Graduação em Ensino Superior de 
Bacharelado em Ciências Contábeis 
Registro no Órgão de Classe 

Economista 
1 0 

Graduação em Ensino Superior de 
Bacharelado em Economia 
Registro no Órgão de Classe 

Pedagogo 0 13 Graduação em Ensino Superior de 
Bacharelado em Pedagogia 
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Psicólogo 
88 60 

Graduação em Ensino Superior de 
Bacharelado em Psicologia 
Registro no Órgão de Classe 

Terapeuta Ocupacional 
3 2 

Graduação em Ensino Superior de 
Bacharelado em Terapia Ocupacional  
Registro no Órgão de Classe 

II – Suporte aos Serviços de 
Assistência Social: 
Assistente de Serviços 
Administrativos I 0 200 Ensino Médio Completo 

Assistente de Serviços 
Administrativos II 14 0 Ensino Médio Completo 

Assistente de Serviços 
Administrativos III  9 0 Ensino Médio Completo 

Orientador Social 0 150 Ensino Médio Completo 
Cuidador Social 0 200 Ensino Médio Completo, acrescido de curso 

de cuidador _______________ 
Cozinheiro 0 60 Ensino Médio Completo, acrescido de curso 

de Higiene e Manipulação de Alimentos 
Condutor de Veículos Adaptado 0 100 Ensino Médio Completo, Habilitação 

Categoria D ou acima. 

OBS.: Os cargos de Assistente de Serviços Administrativos II e III serão extintos conforme ficarem vagos,  
seja por exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento. 

ANEXO III 
 LEI COMPLEMENTAR n. 452, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS DA CARREIRA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Cargos do Grupo funcional I - Agente em Serviços de Assistência Social 
DENOMINAÇÃO DO 
GARGO 

ATRIBUIÇÃO 

Administrador Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social; dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, de patrimônio, financeiros, 
logísticos, proteção social básica, proteção social especial, gestão do SUAS, bem como outros existentes, 
instaladas e de interesse da assistência social do município; elaborar pareceres, planos, programas e 
projetos técnicos e administrativos na área especifica de atuação e de aderência; participar na elaboração de 
procedimentos administrativos, normas e regulamentos; coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; 
confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; planejar, organizar e controlar o fluxo de 
documentos, registrar a entrada e saída de documentos, triar, conferir e distribuir documentos; verificar 
documentos conforme normas, conferir notas fiscais e faturas de pagamentos, identificar irregularidades 
nos documentos, conferir cálculos, submeter pareceres para apreciação da chefia, classificar documentos, 
segundo critérios pré-estabelecidos, arquivar documentos conforme procedimentos; elaborar de relatórios, 
coletar dados, elaborar planilhas de cálculos, confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas, 
efetuar cálculos, elaborar correspondência, dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos; 
planejar e executar atividades inerentes ao processo administrativo, verificar prazos estabelecidos, localizar 
processos, encaminhar protocolos internos, atualizar cadastro, convalidar publicação de atos, expedir ofícios 
e memorandos; atender, em casos específicos e que se fizerem necessários, os usuários no local ou à 
distância, fornecer informações, identificar natureza das solicitações dos usuários, atender fornecedores. 

  
 

apoiar e subsidiar demais áreas de atuação desenvolvendo trabalho com equipes multidisciplinares; 
preservar o caráter sigiloso sobre tudo que presenciar e/ou ouvir em relação a qualquer informação 
referente à unidade de atendimento e os usuários da assistência social (função, endereço, usuários, etc); 
considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos nos Regimentos Internos do órgão gestor e das 
unidades descentralizadas da assistência social do município em que se encontrar em exercício; participar de 
ações educativas de qualificação e requalificação profissional; executar outras tarefas afins, de acordo com 
as necessidades da administração municipal. 

Advogado Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social; receber denúncias; realizar encaminhamentos processuais; realizar estudos permanentes acerca dos 
temas da assistência social; manter atualizado os registros de todos os atendimentos; prestar orientação 
jurídica aos usuários da política pública de assistência social; elaborar, apoiar, avaliar e acompanhar na 
elaboração de relatórios, pareceres e laudos técnicos de caráter interno e externo à Secretaria de Assistência 
Social ao que se à área do direito; prestar orientação técnica na área do direito aos setores e equipes, 
sempre que houver necessidade e/ou demanda; participar das reuniões internas e externas técnicas, 
avaliativas, de resultados e planejamento; participar, em conjunto com a equipe técnica, de ações e 
procedimentos técnicos e específicos dos serviços e ações da assistência social do município; preservar o 
caráter de sigiloso sobre tudo que presenciar e/ou ouvir em relação a qualquer informação referente à 
unidade de atendimento e os usuários (função, endereço, usuários, etc); desempenhar outras atividades 
que lhe forem atribuídas na sua área de atuação; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos 
nos Regimentos Internos do órgão gestor e unidade descentralizada da assistência social do município em 
que se encontrar em exercício; participar de ações educativas de qualificação e requalificação profissional; 
executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades da administração municipal. 

Assistente Social Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social; Elaborar, em conjunto com a coordenação, o planejamento e implementação dos serviços, de acordo 
com as características do território de abrangência da unidade descentralizada da assistência social; 
Considerar para os planejamentos e processos de trabalho, os elementos de constituição profissional a partir 
dos componentes teóricos-metodológicos, técnicos-operativos e projetos ético-políticos; planejar a 
dinâmica dos processos de trabalho, definindo fluxos de atendimento e de articulação em rede; gerar e 
manter articuladas as estatísticas de atendimentos, relatórios de atividades realizadas e de atendimentos 
externos pertinentes a unidade descentralizada da assistência social; Elaborar o Registro Mensal de 
Atendimento – RMA, relatórios e demais registros de atividades de provimento de serviços, benefícios 
socioassistenciais e de gestão do SUAS; Elaborar materiais alusivos aos serviços em parceria com a equipe 
multidisciplinar; Alimentar Sistemas de Informação; Participar das reuniões e compartilhar as informações 
relevantes e necessárias com os demais profissionais da equipe interdisciplinar; Efetuar apoio técnico 
continuado aos profissionais responsáveis pelo (s) serviço (s) executados nas unidades/setores da 
Secretaria; realizar estudos e pesquisas sociais; Realizar acolhida, escuta qualificada, oferta de informações 
e orientações, considerando as especificidades e particularidades de cada usuário (a); Gerenciar formulários 
e emitir informações para aquisição de benefícios socioassistenciais, considerando sua área de competência; 
Realizar atendimentos particularizados e mediar os grupos operativos sempre que necessário; Planejar e 
realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos; Realizar busca ativa, referência e contrarreferência dos 
usuários atendidos; Discutir e planejar, em conjunto com outros atores da rede de serviços e do Sistema de 
Garantia de Direitos, as intervenções necessárias para o acompanhamento dos (as) usuários (as) e suas 
famílias; Elaborar, com os (as) usuários os planos de acompanhamento de acordo com o público atendido; 
Organizar as informações dos (as) usuários (as) e suas respectivas famílias, nos planos de 
acompanhamento; Acompanhar e avaliar a execução dos planos de acompanhamento utilizando-se de 
metodologias e técnicas individuais e coletivas que contemplem as demandas identificadas; Realizar o 
acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades dos programas de transferência 
de renda; Estimular a participação dos (as) usuários (as) na definição das ações desenvolvidas ao longo do 
acompanhamento; Analisar, avaliar e estudar a realidade social vivenciada pelos indivíduos e famílias com 
olhar sobre os riscos, vulnerabilidades e potencialidades, estimular a autonomia dos indivíduos e famílias 
para a busca de seus direitos. participar das reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos no (s) 
serviço (s) e planejar ações a serem desenvolvidas: na definição de fluxos de articulação; Estabelecer rotina 



DIOGRANDE n. 6.628PÁGINA 8 - segunda-feira, 2 de maio de 2022

  
 

de atendimento e acolhimento dos usuários; Organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e 
procedimentos; Atuar junto a equipe de referência multiprofissional de nível superior no estudo das 
realidades dos indivíduos e famílias, observando os limites das atribuições da profissão; Propor melhorias no 
ambiente de trabalho que favoreça coletivamente, executar outras tarefas afins, de acordo com as 
necessidades da administração municipal, observando o caráter ético e o sigilo da profissão; Realizar 
mapeamento e diagnóstico dos serviços do território e daqueles que necessitem ser reordenados; 
Monitoramento e regulação de vagas e encaminhamento dos usuários; Efetivar encaminhamentos 
necessários e articulação com a rede existente; Elaborar relatórios psicossociais de atendimento individual 
e de visitas domiciliares, considerando as resoluções do Conselho da respectiva área profissional, as quais 
dispõem sobre a elaboração de documentos técnicos individuais contendo a visão técnico-científica da 
profissional; Efetivar a prática profissional observando os preceitos do Código de Ética da profissão e suas 
atualizações; Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação no âmbito de 
abrangência dos serviços, programas, projetos e ações na área de assistência social do município; Manter 
sigilo sobre tudo que presenciar e ouvir em relação a qualquer informação sobre a unidade descentralizada 
da assistência social (função, endereço, usuários, etc); Participar de ações educativas de qualificação e 
requalificação profissional; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos nos Regimentos Internos 
do órgão gestor e unidade descentralizada da assistência social do município em que se encontrar em 
exercício; Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades da administração municipal.  

Contador Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; planejar, coordenar, assessorar e executar trabalhos de ordem técnica contábil; analisar 
contas contábeis; elaborar, analisar e assinar as demonstrações contábeis; encaminhar todos os atos 
necessários aos órgãos de fiscalização e controle da administração pública; estabelecer rotinas e fluxos de 
trabalho e procedimentos; atuar junto a equipes multiprofissionais, observando os limites das atribuições da 
profissão; propor melhorias no ambiente de trabalho que favoreça coletivamente, executar outras tarefas 
afins, de acordo com as necessidades da administração municipal, observando o caráter ético e o sigilo da 
profissão; realizar estudos e pesquisas para o cumprimento de normas de contabilidade aplicadas ao setor 
público e especificamente da Política Nacional de Assistência Social; manter sigilo absoluto sobre tudo que 
presenciar e ouvir em relação a qualquer informação sobre a unidade descentralizada da assistência social 
(função, endereço, usuários, etc); participar de ações educativas de qualificação e requalificação 
profissional; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos nos Regimentos Internos do órgão 
gestor e unidade descentralizada da assistência social do município em que se encontrar em exercício; 
executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades da administração municipal. 

Economista Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social; executar e acompanhar atividades básicas de planejamento e orçamento; realizar estudos e 
pesquisas relacionados a métodos e processos orçamentários; prestar assessoria e assistência técnica na 
área; executar atividades de modernização organizacional; realizar estudos e preposição de técnicas de 
planejamento econômico-financeiro; realizar estudos e análises econômicas relativas a finanças públicas, 
bem como sistemas financeiro, orçamentário e fiscal; elaborar relatórios e pareceres técnicos; estabelecer 
rotinas e fluxos de trabalho e procedimentos; atuar junto a equipes multiprofissionais, observando os limites 
das atribuições da profissão; realizar estudos e pesquisas para o cumprimento de normas de contabilidade 
aplicadas ao setor público e especificamente da Política Nacional de Assistência Social; manter sigilo 
absoluto sobre tudo que presenciar e ouvir em relação a qualquer informação sobre a unidade 
descentralizada da assistência social (função, endereço, usuários, etc); participar de ações educativas de 
qualificação e requalificação profissional; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos nos 
Regimentos Internos do órgão gestor e unidade descentralizada da assistência social do município em que se 
encontrar em exercício; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades da administração 
municipal. 

Pedagogo Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; exercer a supervisão do processo didático como elemento articulador no planejamento, 
acompanhamento, controle e avaliação das atividades pedagógicas nas unidades de atendimento da 
assistência social do município; ministrar oficinas constantes dos projetos da assistência social e ofertar 

  
 

qualificação profissional para o público-alvo desta política; estabelecer os requisitos, condições e diretrizes 
pedagógicas para condução dos projetos e ações na assistência social municipal; promover ações que visem 
o bem-estar da população e a emancipação das famílias em estado de vulnerabilidade social; tornar o 
trabalho dos projetos como princípio educativo; promover a articulação entre trabalho, educação e 
desenvolvimento; promover qualificação profissional como direito e política pública; promover a efetividade 
social e qualidade pedagógica das ações; participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho 
responsável pela execução do Serviço/Programa; participar de atividades de planejamento, sistematizar e 
avaliar o Serviço/Programa; participar de reuniões com as famílias dos usuários do Serviço/Programa; 
estabelecer rotinas e fluxos de trabalho e procedimentos; atuar junto a equipes multiprofissionais, 
observando os limites das atribuições da profissão; manter sigilo absoluto sobre tudo que presenciar e ouvir 
em relação a qualquer informação sobre a unidade descentralizada da assistência social (função, endereço, 
usuários, etc); participar de ações educativas de qualificação e requalificação profissional; considerar as 
atribuições e regulamentos estabelecidos nos Regimentos Internos do órgão gestor e unidade 
descentralizada da assistência social do município em que se encontrar em exercício; executar outras 
tarefas afins, de acordo com as necessidades da administração municipal. 

Psicólogo  Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social; Elaborar, em conjunto com a coordenação, o planejamento e implementação dos serviços, de acordo 
com as características do território de abrangência da unidade descentralizada da assistência social; 
Considerar para os planejamentos e processos de trabalho, os elementos de constituição profissional a partir 
dos componentes teóricos-metodológicos, técnicos-operativos e projetos ético-políticos; planejar a 
dinâmica dos processos de trabalho, definindo fluxos de atendimento e de articulação em rede; gerar e 
manter articuladas as estatísticas de atendimentos, relatórios de atividades realizadas e de atendimentos 
externos pertinentes a unidade descentralizada da assistência social; Elaborar o Registro Mensal de 
Atendimento – RMA, relatórios e demais registros de atividades de provimento de serviços, benefícios 
socioassistenciais e de gestão do SUAS; Elaborar materiais alusivos aos serviços em parceria com a equipe 
multidisciplinar; Alimentar Sistemas de Informação; Participar das reuniões e compartilhar as informações 
relevantes e necessárias com os demais profissionais da equipe interdisciplinar; Efetuar apoio técnico 
continuado aos profissionais responsáveis pelo (s) serviço (s) executados nas unidades/setores da 
Secretaria; realizar estudos e pesquisas sociais; Realizar acolhida, escuta qualificada, oferta de informações 
e orientações, considerando as especificidades e particularidades de cada usuário (a); Gerenciar formulários 
e emitir informações para aquisição de benefícios socioassistenciais, considerando sua área de competência; 
Realizar atendimentos particularizados e mediar os grupos operativos sempre que necessário; Planejar e 
realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos; Realizar busca ativa, referência e contrarreferência dos 
usuários atendidos; Discutir e planejar, em conjunto com outros atores da rede de serviços e do Sistema de 
Garantia de Direitos, as intervenções necessárias para o acompanhamento dos (as) usuários (as) e suas 
famílias; Elaborar, com os (as) usuários os planos de acompanhamento de acordo com o público atendido; 
Organizar as informações dos (as) usuários (as) e suas respectivas famílias, nos planos de 
acompanhamento; Acompanhar e avaliar a execução dos planos de acompanhamento utilizando-se de 
metodologias e técnicas individuais e coletivas que contemplem as demandas identificadas; Realizar o 
acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades dos programas de transferência 
de renda; Estimular a participação dos (as) usuários (as) na definição das ações desenvolvidas ao longo do 
acompanhamento; Analisar, avaliar e estudar a realidade social vivenciada pelos indivíduos e famílias com 
olhar sobre os riscos, vulnerabilidades e potencialidades, estimular a autonomia dos indivíduos e famílias 
para a busca de seus direitos. participar das reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos no (s) 
serviço (s) e planejar ações a serem desenvolvidas: na definição de fluxos de articulação; Estabelecer rotina 
de atendimento e acolhimento dos usuários; Organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e 
procedimentos; Atuar junto a equipe de referência multiprofissional de nível superior no estudo das 
realidades dos indivíduos e famílias, observando os limites das atribuições da profissão; Propor melhorias no 
ambiente de trabalho que favoreça coletivamente, executar outras tarefas afins, de acordo com as 
necessidades da administração municipal, observando o caráter ético e o sigilo da profissão; Realizar 
mapeamento e diagnóstico dos serviços do território e daqueles que necessitem ser reordenados; 
Monitoramento e regulação de vagas e encaminhamento dos usuários; Efetivar encaminhamentos 
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necessários e articulação com a rede existente; Elaborar relatórios psicossociais de atendimento individual 
e de visitas domiciliares, considerando as resoluções do Conselho da respectiva área profissional, as quais 
dispõem sobre a elaboração de documentos técnicos individuais contendo a visão técnico-científica da 
profissional; Efetivar a prática profissional observando os preceitos do Código de Ética da profissão e suas 
atualizações; Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação no âmbito de 
abrangência dos serviços, programas, projetos e ações na área de assistência social do município; Manter 
sigilo sobre tudo que presenciar e ouvir em relação a qualquer informação sobre a unidade descentralizada 
da assistência social (função, endereço, usuários, etc); Participar de ações educativas de qualificação e 
requalificação profissional; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos nos Regimentos Internos 
do órgão gestor e unidade descentralizada da assistência social do município em que se encontrar em 
exercício; Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades da administração municipal. 

Terapeuta
Ocupacional 

Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social;  desenvolver ações para habilitar e/ou reabilitar os usuários da assistência social, a partir 
das próprias atividades do cotidiano; estudar, discutir e propor condições para uma qualidade de vida digna 
dos usuários; realizar acolhimento dos usuários e familiares nos programas e serviços; orientar o usuário e 
familiares, explicar procedimentos e rotinas e verificar a compreensão das orientações e esclarecer dúvidas; 
participar de atividades de planejamento, sistematizar e avaliar o Serviço/Programa; participar de reuniões 
com as famílias dos usuários do Serviço/Programa; estabelecer rotinas e fluxos de trabalho e 
procedimentos; atuar junto a equipes multiprofissionais, observando os limites das atribuições da profissão; 
executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas; participar de ações educativas de 
qualificação e requalificação profissional; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos nos 
Regimentos Internos do órgão gestor e unidade descentralizada da assistência social do município em que se 
encontrar em exercício; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades da administração 
municipal. 

II – Suporte aos Serviços de Assistência Social: 

Cargos do Grupo Funcional II -  Suporte aos Serviços de Assistência Social 
DENOMINAÇÃO DO 
GARGO 

ATRIBUIÇÃO 

Assistente de Serviços 
Administrativos I 

Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; executar atividades de caráter administrativo no serviço público; realizar atividades de 
recepção; Elaboração de correspondências e documentos; elaboração de relatórios; Registrar, organizar, 
preservar e arquivar os documentos; controlar o fluxo de documentos das unidades, protocolizando a 
entrada e saída destes; elaborar comunicação interna, ofício, memorandos, dentre outros documentos; 
enviar documentos e processos, obedecendo à normatização definida em sistema próprio; Solicitar, regular 
e organizar os materiais de estoque (higiene, limpeza, escritório e alimentação) junto à coordenação; 
manter o ambiente organizado; orientar para a preservação do patrimônio público; guardar as chaves das 
portas em local seguro; Preparar o ambiente para realização de reuniões; normatizar procedimentos 
administrativos e apoiar nas áreas de recursos humanos, administração, compras, logística, financeira e 
orçamentária; monitorar os prazos de envio de documentos administrativos; solicitar materiais de acordo 
com padronização e prazos estipulados pela Coordenação e pelo Órgão Gestor da Política de Assistência 
Social; solicitar serviços, conforme procedimentos específicos; apoiar na organização e no processamento 
dos convênios, contratos, acordos ou ajustes com as entidades e, ou, organizações de assistência social; 
sistematizar, organizar e prestar informações sobre as ações da assistência social a gestores, entidades e/ou 
organizações de assistência social, trabalhadores, usuários e público em geral; recepcionar e agendar 
atendimento e entrevistar para as ações próprias dos serviços socioassistenciais e para inserção dos 
usuários no CadÚnico; preservar o caráter sigiloso sobre tudo que presenciar e/ou ouvir em relação a 
qualquer informação referente às unidades e os usuários (função, endereço, usuários, etc);operar 

  
 

equipamentos e sistemas tecnológicos, rotinas de computação, digitação de textos, planilhas e operação de 
microcomputador, terminais de computador, máquinas impressoras e outros periféricos; guarda de 
documentos em arquivos manuais e digitais; realizar tarefas relacionadas aos serviços administrativos e 
financeiros da área social; entrevistar os beneficiários para inclusão e atualização cadastral das famílias; 
realizar visitas domiciliares; preencher formulários de cadastramento nos domicílios das famílias, nos postos 
de atendimento ou, ainda, em ações itinerantes; digitar os dados coletados em sistemas informatizados; 
prestar informações às famílias inscritas em programas de benefício social; atuar no processo de triagem; 
Identificar as demandas das famílias no âmbito dos programas sociais; conhecer e cumprir os termos do 
regimento interno da unidade em que se encontrar em exercício; comparecer assíduo e pontualmente ao 
local de trabalho; Realizar as atividades estabelecidas pela chefia imediata; desempenhar outras atividades 
que lhe forem atribuídas na sua área de atuação; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos 
nos regimentos Internos do órgão gestor e unidade descentralizada da assistência social do município em 
que se encontrar em exercício; participar de ações educativas de qualificação e requalificação profissional;

Assistente de Serviços 
Administrativos II 

Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; realizar atividades de natureza multifuncional na execução de trabalhos administrativos, 
que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de serviços administrativos com ações operativas 
de planejar, organizar, coordenar, executar, secretariar, anotar, atender, explicar, orientar, digitar, 
preencher, operar sistemas e equipamentos; Realizar atendimento e recepção de usuários de serviços 
públicos municipais no intuito de prestar informações em contatos pessoais, por telefone ou pela internet, 
assim como outros meios que forem disponibilizados na unidade organizacional; Elaboração de redação, 
escrituração, lançamentos, acesso a dados e informações, registros, atualizações de cadastros, classificação 
de documentos, requisições de materiais e insumos para a unidade organizacional; operação de sistemas 
informatizados; operação de máquinas, equipamentos e instrumentos tecnológicos; Guarda de documentos 
em arquivos manuais e digitais; secretaria de reuniões e atendimento de suporte administrativo-burocrático 
aos dirigentes das unidades organizacionais que integram a estrutura administrativa desta Prefeitura 
Municipal; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos nos Regimentos Internos do órgão gestor 
e unidade descentralizada da assistência social do município em que se encontrar em exercício; participar de 
ações educativas de qualificação e requalificação profissional;desempenhar outras atividades que lhe forem 
atribuídas na sua área de atuação.  

Assistente de Serviços 
Administrativos III 

Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; executar serviços administrativos nas áreas de materiais, recursos humanos, financeira, 
orçamentária, administrativa geral, patrimônio, material, compras e comunicação administrativa; realizar 
atividades de organização e arquivamento de documentos; realizar registro de informações técnicas e 
administrativas em relatórios e planilhas; receber, registrar, classificar, autuar e controlar a tramitação e 
distribuição de processos e documentos; executar tarefas de organização de agenda, elaboração de 
correspondências e relatórios; executar atividades técnico-administrativas na área social referentes à 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos 
nos Regimentos Internos do órgão gestor e unidade descentralizada da assistência social do município em 
que se encontrar em exercício; participar de ações educativas de qualificação e requalificação profissional; 
executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades da administração municipal. 

Cuidador Social  Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; desenvolver cuidados básicos essenciais para a vida diária de crianças, adolescentes, 
idosos, pessoas com deficiência e população e situação de rua nas atividades de cuidados com a moradia, 
higiene, organização, alimentação, lazer atividades recreativas e lúdicas, acompanhamento em atividades 
externas, planejamento e organização de sua rotina diária; atuar na recepção dos usuários possibilitando 
uma ambiência acolhedora, identificando as necessidades e demandas e promovendo a proteção integral, 
fortalecimento da autonomia e autoestima; exercer os cuidados básicos com alimentação, higiene e 
proteção do usuário; organizar o ambiente (espaço físico, atividades adequadas ao grau de desenvolvimento 
individual); realizar registros administrativos, individuais e de relatórios referentes a especificidades dos 
serviços; acompanhar os usuários nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; 
registrar as saídas (médicos, passeios, assistência jurídica, dentre outros) em acordo as normas 
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institucionais; apoiar na preparação do (a) usuário (a) para o desligamento, sob a orientação e supervisão 
de profissional de nível superior; Estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e 
familiares; manter sigilo absoluto sobre tudo que presenciar e/ou ouvir em relação a qualquer informação 
sobre usuários ou unidade de atendimento (função, endereço, usuários, etc); participar das reuniões de 
equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; 
desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação; considerar as atribuições 
e regulamentos estabelecidos nos Regimentos Internos do órgão gestor e unidade descentralizada da 
assistência social do município em que se encontrar em exercício; participar de ações educativas de 
qualificação e requalificação profissional; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades da 
administração municipal. 

Orientador Social Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; desenvolver atividades socioeducativas, de convivência e socialização junto a crianças, 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população e situação de rua, indivíduos e famílias, visando a 
atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade 
e, ou, risco social e pessoal; organizar, facilitar oficinas individuais e coletivas de vivência nas unidades e, 
ou, na comunidade nas áreas esportivas, culturais e de lazer; proporcionar construção da autonomia, 
autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, 
contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações 
intergeracionais; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; realizar o 
planejamento das atividades a serem desenvolvidas com os usuários junto à equipe técnica de referência; 
apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a 
relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento 
Individual e, ou, familiar;desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de 
vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 
Identificação e encaminhamento de famílias para o CRAS; manter arquivo físico da documentação dos 
grupos, incluindo os formulários de registros das atividades e de acompanhamento dos usuários; manter 
sigilo absoluto sobre tudo que presenciar e/ou ouvir em relação a qualquer informação sobre usuários ou 
unidade de atendimento (função, endereço, usuários, etc); desempenhar outras atividades que lhe forem 
atribuídas na sua área de atuação; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos nos Regimentos 
Internos do órgão gestor e unidade descentralizada da assistência social do município em que se encontrar 
em exercício; participar de ações educativas de qualificação e requalificação profissional; executar outras 
tarefas afins, de acordo com as necessidades da administração municipal. 

Cozinheiro Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; preparar todas as alimentações oferecidas pelas unidades de assistência social (café da 
manhã, lanches, almoço e jantar); cuidar e apoiar para que os usuários, nas unidades descentralizadas da 
assistência social do município, consigam realizar suas refeições com qualidade, observando as 
necessidades individuais; observar e obedecer às dietas médicas prescritas; observar e desenvolver ações 
considerando as singularidades e necessidades especificas dos usuários da Política de Assistência Social; 
elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentação; distribuir a refeição de acordo com as 
normas básicas de higiene, no horário indicado pela direção da unidade; planejar cardápios; triar, validar e 
armazenar alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, considerando 
os usuários e suas necessidades; colaborar quando possível com os cuidadores, sempre sob a orientação da 
equipe técnica de nível superior, em atividades pontuais que possibilitem a construção da autonomia e 
protagonismo dos usuários; exercer vigilância sobre a condimentação de alimentos, manter livre de 
contaminação ou de deterioração e selecionar gêneros alimentícios quanto à quantidade, qualidade e estado 
de conservação; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente 
e às pessoas e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas; realizar a 
organização, manutenção, limpeza e conservação da cozinha, bem como de outros ambientes existentes na 
unidade; possuir a Carteira de Saúde e o Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos atualizados; 
contribuir para que os usuários possam interagir com o ambiente da cozinha, se apropriando dos 
conhecimentos referentes à alimentação, de acordo com seu nível de desenvolvimento; manter sigilo 
absoluto sobre tudo que presenciar e/ou ouvir em relação a qualquer informação sobre usuários ou unidade 

  
 

de atendimento (função, endereço, usuários, etc); desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas 
na sua área de atuação; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos nos Regimentos Internos do 
órgão gestor e unidade descentralizada da assistência social do município em que se encontrar em exercício; 
participar de ações educativas de qualificação e requalificação profissional, executar outras tarefas afins, de 
acordo com as necessidades da administração municipal. 

Condutor de Veículo Desempenhar atividades na Administração Pública Municipal no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; desempenhar as funções inerentes à profissão de motorista tais como: dirigir veículos 
leves e pesados da frota da municipalidade, respeitada a habilitação profissional; atender com presteza a 
coordenação da Unidade e a Equipe Técnica; transportar diariamente os usuários (quando os serviços 
exigirem), em atividades de rotina fora da unidade e outras necessidades de transporte; apoiar os 
profissionais responsáveis pelo transporte dos usuários que necessitam de atenção especial no embarque e 
desembarque do veículo (crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população em situação de 
rua, indivíduos e famílias); colaborar com o transporte e entrega dos benefícios eventuais aos usuários da 
assistência social municipal; manter sigilo absoluto sobre tudo que presenciar e/ou ouvir em relação a 
qualquer informação sobre usuários ou unidade de atendimento (função, endereço, usuários, etc); informar 
a autoridade a qual está subordinado sobre irregularidades ou defeitos nos veículos com os quais esteja 
trabalhando; zelar pela manutenção e conservação dos veículos que estiverem sob seus cuidados; manter 
rigoroso controle sobre o consumo de combustíveis e peças do veículo que estiver sob sua responsabilidade; 
realizar viagens oficiais de interesse da administração; fornecer as informações necessárias à manutenção e 
conservação dos veículos; realizar a vistoria do veículo e tomar providências quanto a sua limpeza, 
desinfecção e manutenção; verificar diariamente as condições do óleo, água, combustível, bateria, pneus e 
o sistema elétrico; Solicitar reparos; desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 
atuação; considerar as atribuições e regulamentos estabelecidos nos Regimentos Internos do órgão gestor 
e unidade descentralizada da assistência social do município em que se encontrar em exercício; participar de 
ações educativas de qualificação e requalificação profissional, executar outras tarefas afins, de acordo com 
as necessidades da administração municipal. 

  
 

ANEXO IV 
LEI COMPLEMENTAR n. 452, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
VENCIMENTOS DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DA CARREIRA PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A) Quadro de Vencimentos do Grupo Funcional de Agente de Serviços de Assistência Social: Administrador, Advogado, Assistente Social, Contador, Economista, 
Pedagogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional 

Referência 14B da Tabela Salarial do Poder Executivo 
Promoção Vertical Promoção Horizontal (5%) 

Classe Vertical Progressão 
Funcional A (0-3 anos) B (3-6 anos) C (6-9 anos) D (9-12 anos) E (12-15 anos) F (15-18 anos) G (18-21 anos) H (21-24 anos) 

Terceira Classe 
(Graduação) 0%

I (365 dias)  R$      3.132,46  R$     3.355,19  R$     3.593,76  R$     3.849,30  R$        4.123,00  R$         4.416,17  R$          
4.730,18  

 R$          
5.066,52  

II (735 dias) 1%  R$      3.163,78  R$     3.388,75  R$     3.629,70  R$     3.887,79  R$        4.164,23  R$         4.460,33  R$          
4.777,48  

 R$          
5.117,19  

III (1095 dias) 
1%  R$      3.195,42  R$     3.422,63  R$     3.666,00  R$     3.926,67  R$        4.205,88  R$         4.504,93  R$          

4.825,26  
 R$          
5.168,36  

Segunda Classe 
(1 
Pós-Graduação) 
20%

I (365 dias) 1%  R$      3.866,46  R$     4.141,39  R$     4.435,86  R$     4.751,27  R$        5.089,11  R$         5.450,97  R$          
5.838,56  

 R$          
6.253,71  

II (735 dias) 1%  R$      3.905,13  R$     4.182,80  R$     4.480,22  R$     4.798,78  R$        5.140,00  R$         5.505,48  R$          
5.896,95  

 R$          
6.316,25  

III (1095 dias) 
1%  R$      3.944,18  R$     4.224,63  R$     4.525,02  R$     4.846,77  R$        5.191,40  R$         5.560,54  R$          

5.955,92  
 R$          
6.379,41  

Primeira Classe 
(2 
Pós-Graduações) 
30%

I (365 dias) 1%  R$      5.166,87  R$     5.534,26  R$     5.927,78  R$     6.349,27  R$        6.800,74  R$         7.284,30  R$          
7.802,25  

 R$          
8.357,03  

II (735 dias) 1%  R$      5.218,54  R$     5.589,60  R$     5.987,05  R$     6.412,76  R$        6.868,74  R$         7.357,14  R$          
7.880,27  

 R$          
8.440,60  

III (1095 dias) 
1%  R$      5.270,73  R$     5.645,50  R$     6.046,92  R$     6.476,89  R$        6.937,43  R$         7.430,72  R$          

7.959,08  
 R$          
8.525,01  

 Classe Especial 
(Mestrado e 
Doutorado) 40%

I (365 dias) 1%  R$      7.431,72  R$     7.960,16  R$     8.526,16  R$     9.132,42  R$        9.781,78  R$       10.477,31  R$       
11.222,30  

 R$       
12.020,26  

II (735 dias) 1%  R$      7.506,04  R$     8.039,76  R$     8.611,42  R$     9.223,74  R$        9.879,59  R$       10.582,08  R$       
11.334,52  

 R$       
12.140,46  

III (1095 dias) 
1%  R$      7.581,10  R$     8.120,16  R$     8.697,54  R$     9.315,98  R$        9.978,39  R$       10.687,90  R$       

11.447,87  
 R$       
12.261,87  
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ANEXO IV 
LEI COMPLEMENTAR n. 452, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
VENCIMENTOS DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DA CARREIRA PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A) Quadro de Vencimentos do Grupo Funcional de Agente de Serviços de Assistência Social: Administrador, Advogado, Assistente Social, Contador, Economista, 
Pedagogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional 

Referência 14B da Tabela Salarial do Poder Executivo 
Promoção Vertical Promoção Horizontal (5%) 

Classe Vertical Progressão 
Funcional A (0-3 anos) B (3-6 anos) C (6-9 anos) D (9-12 anos) E (12-15 anos) F (15-18 anos) G (18-21 anos) H (21-24 anos) 

Terceira Classe 
(Graduação) 0%

I (365 dias)  R$      3.132,46  R$     3.355,19  R$     3.593,76  R$     3.849,30  R$        4.123,00  R$         4.416,17  R$          
4.730,18  

 R$          
5.066,52  

II (735 dias) 1%  R$      3.163,78  R$     3.388,75  R$     3.629,70  R$     3.887,79  R$        4.164,23  R$         4.460,33  R$          
4.777,48  

 R$          
5.117,19  

III (1095 dias) 
1%  R$      3.195,42  R$     3.422,63  R$     3.666,00  R$     3.926,67  R$        4.205,88  R$         4.504,93  R$          

4.825,26  
 R$          
5.168,36  

Segunda Classe 
(1 
Pós-Graduação) 
20%

I (365 dias) 1%  R$      3.866,46  R$     4.141,39  R$     4.435,86  R$     4.751,27  R$        5.089,11  R$         5.450,97  R$          
5.838,56  

 R$          
6.253,71  

II (735 dias) 1%  R$      3.905,13  R$     4.182,80  R$     4.480,22  R$     4.798,78  R$        5.140,00  R$         5.505,48  R$          
5.896,95  

 R$          
6.316,25  

III (1095 dias) 
1%  R$      3.944,18  R$     4.224,63  R$     4.525,02  R$     4.846,77  R$        5.191,40  R$         5.560,54  R$          

5.955,92  
 R$          
6.379,41  

Primeira Classe 
(2 
Pós-Graduações) 
30%

I (365 dias) 1%  R$      5.166,87  R$     5.534,26  R$     5.927,78  R$     6.349,27  R$        6.800,74  R$         7.284,30  R$          
7.802,25  

 R$          
8.357,03  

II (735 dias) 1%  R$      5.218,54  R$     5.589,60  R$     5.987,05  R$     6.412,76  R$        6.868,74  R$         7.357,14  R$          
7.880,27  

 R$          
8.440,60  

III (1095 dias) 
1%  R$      5.270,73  R$     5.645,50  R$     6.046,92  R$     6.476,89  R$        6.937,43  R$         7.430,72  R$          

7.959,08  
 R$          
8.525,01  

 Classe Especial 
(Mestrado e 
Doutorado) 40%

I (365 dias) 1%  R$      7.431,72  R$     7.960,16  R$     8.526,16  R$     9.132,42  R$        9.781,78  R$       10.477,31  R$       
11.222,30  

 R$       
12.020,26  

II (735 dias) 1%  R$      7.506,04  R$     8.039,76  R$     8.611,42  R$     9.223,74  R$        9.879,59  R$       10.582,08  R$       
11.334,52  

 R$       
12.140,46  

III (1095 dias) 
1%  R$      7.581,10  R$     8.120,16  R$     8.697,54  R$     9.315,98  R$        9.978,39  R$       10.687,90  R$       

11.447,87  
 R$       
12.261,87  

  
 

B) Quadros de Vencimentos do Grupo Funcional de Agente de Serviços de Assistência Social 

B.1) Assistente de Serviços Administrativos I, Cuidador Social, Orientador Social, Cozinheiro, Condutor de Veículos 

Referência 12 da Tabela Salarial do Poder Executivo 
Promoção Vertical Promoção Horizontal (5%) 

Classe Vertical Progressão 
Funcional A (0-3 anos) B (3-6 anos) C (6-9 anos) D (9-12 anos) E (12-15 anos) F (15-18 anos) G (18-21 anos) H (21-24 

anos)

Terceira Classe 
(Ensino Médio) 
0%

I (365 dias)  R$     1.021,75  R$     1.094,40  R$      1.172,22  R$          
1.255,57   R$         1.344,85  R$     1.440,47   R$     1.542,90   R$     

1.652,60  

II (735 dias) 1%  R$     1.031,97  R$     1.105,35  R$      1.183,94  R$          
1.268,13   R$         1.358,30  R$     1.454,88   R$     1.558,33   R$     

1.669,13  
III (1095 dias) 
1%  R$     1.042,29  R$     1.116,40  R$      1.195,78  R$          

1.280,81   R$         1.371,88  R$     1.469,43   R$     1.573,91   R$     
1.685,82  

Segunda Classe 
(Curso Técnico 
Profissionalizante) 
20%

I (365 dias) 1%  R$     1.261,17  R$     1.350,84  R$      1.446,89  R$          
1.549,78   R$         1.659,97  R$     1.778,01   R$     1.904,43   R$     

2.039,84  

II (735 dias) 1%  R$     1.273,78  R$     1.364,35  R$      1.461,36  R$          
1.565,27   R$         1.676,57  R$     1.795,79   R$     1.923,47   R$     

2.060,24  
III (1095 dias) 
1%  R$     1.286,52  R$     1.377,99  R$      1.475,98  R$          

1.580,93   R$         1.693,34  R$     1.813,74   R$     1.942,71   R$     
2.080,85  

Primeira Classe 
(Curso de 
Graduação ou 
Tecnólogo) 30% 

I (365 dias) 1%  R$     1.685,34  R$     1.805,17  R$      1.933,53  R$          
2.071,01   R$         2.218,27  R$     2.376,00   R$     2.544,95   R$     

2.725,91  

II (735 dias) 1%  R$     1.702,19  R$     1.823,22  R$      1.952,87  R$          
2.091,72   R$         2.240,46  R$     2.399,76   R$     2.570,40   R$     

2.753,17  
III (1095 dias) 
1%  R$     1.719,21  R$     1.841,46  R$      1.972,39  R$          

2.112,64   R$         2.262,86  R$     2.423,76   R$     2.596,10   R$     
2.780,70  

 Classe Especial 
(1 
Pós-Graduação) 
40%

I (365 dias) 1%  R$     2.424,09  R$     2.596,45  R$      2.781,08  R$          
2.978,82   R$         3.190,63  R$     3.417,50   R$     3.660,50   R$     

3.920,78  

II (735 dias) 1%  R$     2.448,33  R$     2.622,42  R$      2.808,89  R$          
3.008,61   R$         3.222,54  R$     3.451,68   R$     3.697,11   R$     

3.959,99  
III (1095 dias) 
1%  R$     2.472,81  R$     2.648,64  R$      2.836,97  R$          

3.038,70   R$         3.254,76  R$     3.486,19   R$     3.734,08   R$     
3.999,59  

  
 

B.2) Assistente de Serviços Administrativos II 

Referência 10 da Tabela Salarial do Poder Executivo 
Promoção Vertical Promoção Horizontal (5%) 

Classe Vertical Progressão 
Funcional A (0-3 anos) B (3-6 anos) C (6-9 anos) D (9-12 anos) E (12-15 anos) F (15-18 anos) G (18-21 anos) H (21-24 anos) 

Terceira Classe 
(Ensino Médio) 
0%

I (365 dias)  R$        974,17  R$     1.043,44  R$      1.117,63  R$          
1.197,10   R$         1.282,22  R$     1.373,39   R$     1.471,05  R$     1.575,65 

II (735 dias) 1%  R$        983,91  R$     1.053,87  R$      1.128,81  R$          
1.209,07   R$         1.295,04  R$     1.387,13   R$     1.485,76  R$     1.591,40 

III (1095 dias) 
1%  R$        993,75  R$     1.064,41  R$      1.140,10  R$          

1.221,16   R$         1.307,99  R$     1.401,00   R$     1.500,62  R$     1.607,32 

Segunda Classe 
(Curso Técnico 
Profissionalizante) 
20%

I (365 dias) 1%  R$     1.202,44  R$     1.287,94  R$      1.379,52  R$          
1.477,61   R$         1.582,67  R$     1.695,21   R$     1.815,75  R$     1.944,85 

II (735 dias) 1%  R$     1.214,46  R$     1.300,82  R$      1.393,31  R$          
1.492,38   R$         1.598,50  R$     1.712,16   R$     1.833,90  R$     1.964,30 

III (1095 dias) 
1%  R$     1.226,61  R$     1.313,83  R$      1.407,24  R$          

1.507,31   R$         1.614,48  R$     1.729,28   R$     1.852,24  R$     1.983,95 

Primeira Classe 
(Curso de 
Graduação ou 
Tecnólogo) 30% 

I (365 dias) 1%  R$     1.606,86  R$     1.721,11  R$      1.843,49  R$          
1.974,57   R$         2.114,97  R$     2.265,36   R$     2.426,44  R$     2.598,97 

II (735 dias) 1%  R$     1.622,92  R$     1.738,32  R$      1.861,93  R$          
1.994,32   R$         2.136,12  R$     2.288,01   R$     2.450,70  R$     2.624,96 

III (1095 dias) 
1%  R$     1.639,15  R$     1.755,71  R$      1.880,55  R$          

2.014,26   R$         2.157,49  R$     2.310,89   R$     2.475,21  R$     2.651,21 

 Classe Especial 
(1 
Pós-Graduação) 
40%

I (365 dias) 1%  R$     2.311,21  R$     2.475,54  R$      2.651,57  R$          
2.840,11   R$         3.042,05  R$     3.258,36   R$     3.490,05  R$     3.738,20 

  
 

B.3) Assistente de Serviços Administrativos III 

Referência 9 da Tabela Salarial do Poder Executivo 
Promoção Vertical Promoção Horizontal (5%) 

Classe Funcional Progressão 
Funcional A (0-3 anos) B (3-6 anos) C (6-9 anos) D (9-12 anos) E (12-15 anos) F (15-18 anos) G (18-21 anos) H (21-24 anos) 

Terceira Classe (Ensino 
Médio) 0% 

I (365 dias)  R$        960,05  R$     1.028,31  R$      1.101,43  R$  1.179,75  R$         1.263,64  R$     1.353,49   R$     1.449,73   R$     1.552,81 

II (735 dias) 
1%  R$        969,65  R$     1.038,60  R$      1.112,45  R$  1.191,55  R$         1.276,27  R$     1.367,02   R$     1.464,22   R$     1.568,34 

III (1095 dias) 
1%  R$        979,35  R$     1.048,98  R$      1.123,57  R$  1.203,46  R$         1.289,04  R$     1.380,69   R$     1.478,87   R$     1.584,02 

Segunda Classe (Curso 
Técnico 
Profissionalizante) 
20%

I (365 dias) 1%  R$     1.185,01  R$     1.269,27  R$      1.359,52  R$   1.456,19  R$         1.559,73  R$     1.670,64   R$     1.789,43   R$     1.916,67 

II (735 dias) 
1%  R$     1.196,86  R$     1.281,96  R$      1.373,12  R$  1.470,75  R$         1.575,33  R$     1.687,34   R$     1.807,32   R$     1.935,83 

III (1095 dias) 
1%  R$     1.208,83  R$     1.294,78  R$      1.386,85  R$  1.485,46  R$         1.591,08  R$     1.704,22   R$     1.825,40   R$     1.955,19 

Primeira Classe (Curso 
de Graduação ou 
Tecnólogo) 30% 

I (365 dias) 1%  R$     1.583,57  R$     1.696,16  R$      1.816,77  R$  1.945,95  R$         2.084,32  R$     2.232,52   R$     2.391,27   R$     2.561,30 

II (735 dias) 
1%  R$     1.599,40  R$     1.713,13  R$      1.834,94  R$  1.965,41  R$         2.105,16  R$     2.254,85   R$     2.415,18   R$     2.586,91 

III (1095 dias) 
1%  R$     1.615,40  R$     1.730,26  R$      1.853,29  R$   1.985,07  R$         2.126,21  R$     2.277,40   R$     2.439,33   R$     2.612,78 

 Classe Especial (1 
Pós-Graduação) 40% 

I (365 dias) 1%  R$     2.277,71  R$     2.439,66  R$      2.613,14  R$  2.798,94  R$         2.997,96  R$     3.211,13   R$     3.439,46   R$     3.684,02 

II (735 dias) 
1%  R$     2.300,48  R$     2.464,06  R$      2.639,27  R$  2.826,93  R$         3.027,94  R$     3.243,24   R$     3.473,85   R$     3.720,86 

III (1095 dias) 
1%  R$     2.323,49  R$     2.488,70  R$      2.665,66  R$ 2.855,20   R$         3.058,22  R$     3.275,68   R$     3.508,59   R$     3.758,07 



DIOGRANDE n. 6.628PÁGINA 12 - segunda-feira, 2 de maio de 2022

LEI COMPLEMENTAR n. 453, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre a instituição e organização da carreira de profissionais 
de Gestão Estratégica Organizacional, integrante do quadro de pessoal 
efetivo do Poder Executivo do Município de Campo Grande-MS, e dá 
outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA 
NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande-MS, sanciono a seguinte Lei 
Complementar:

TÍTULO I
DA CARREIRA PROFISSIONAIS
DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, DA FINALIDADE E DOS PRINCÍPIOS

Art. 1° Fica instituída a carreira Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional, 
integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo do Município de Campo 
Grande, composta por Profissionais que atuam na Gestão em todas as áreas do Poder 
Executivo Municipal, de acordo com a especialização dos cargos, conforme tabela do 
Anexo I, desta Lei Complementar. 

Art. 2° A carreira Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional é organizada 
com a finalidade de identificar e estruturar cargos, com formação especializada, para atuar 
na formatação de políticas públicas, no planejamento, na supervisão, na coordenação e 
na execução dos serviços de suporte necessários à atuação do Poder Executivo Municipal 
nas suas mais diversas atuações. 

Art. 3° A organização da carreira Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional 
tem por objetivo criar meios para valorizar os servidores que a integram, assegurando 
equidade de oportunidades para qualificação profissional e evolução funcional, e está 
assentada nos seguintes princípios institucionais:

I - universalidade, contemplando todos os servidores de diferentes profissões que 
atuam na área de Gestão Estratégica Organizacional;

II - uniformidade dos cargos, no que se refere à denominação, à natureza e 
complexidade das atribuições, às responsabilidades profissionais e à qualificação exigida 
para o seu exercício;

III - ingresso no serviço público, unicamente, por meio de concurso público de 
provas e títulos para o exercício;

IV - mobilidade, como garantia de trânsito entre as diversas unidades do Poder 
Executivo Municipal, sem perda de direitos e da possibilidade de desenvolvimento na 
carreira;

V - flexibilidade, importando na garantia de permanente adequação do plano de 
carreira às necessidades e à dinâmica da Gestão Estratégica Organizacional;

VI - avaliação, entendido como de processo aferição do desempenho focado no 
desenvolvimento profissional.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

Art. 4° A carreira Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional é integrada 
por cargos efetivos de nível superior que atuam nas atividades dos órgãos do Poder 
Executivo Municipal, com exceção aos cargos que pelo nível de especialização integram 
as demais carreiras do Poder Público Municipal.

Art. 5° Os cargos da carreira Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional 
são desdobrados em 8 (oito) classes horizontais, identificadas pelas letras A, B, C, D, E, 
F, G e H.

Art. 6° Ficam criados na carreira Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional 
os cargos de provimento efetivo de acordo com o estabelecido no Anexo I desta Lei 
Complementar.

Parágrafo único. No quantitativo de cargos fixado no Anexo I estão contidos os 
ocupados pelos servidores em exercício na data de vigência desta Lei Complementar e 
os já criados por Lei.

Art. 7° A estrutura vertical da carreira Profissionais Gestão Estratégica 
Organizacional se desdobra em quatro classes, que determinam a posição hierárquica 
no cargo, atendidos os seguintes requisitos:

a) terceira classe: graduação, na área de atuação do profissional;

b) segunda classe: uma pós-graduação em nível de especialização na área de 
atuação do profissional;

c) Primeira classe: duas pós-graduações em nível de especialização na área de 
atuação do profissional;

d) classe especial: um título de mestrado ou doutorado.

CAPÍTULO III
DO INGRESSO NA CARREIRA E DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 8° Para ingresso nos cargos da carreira Profissionais de Gestão Estratégica 
Organizacional deverá ser exigido registro no conselho de fiscalização profissional, 
quando assim a profissão o exigir.

Art. 9° Os candidatos aos cargos da carreira Profissionais de Gestão Estratégica 
Organizacional serão selecionados por concurso público e submetidos à avaliação 
pessoal, por meio das modalidades seguintes:

I - prova escrita;

II - prova de títulos.

§ 1° As modalidades de avaliação serão aplicadas observando as seguintes 
regras:

I - prova escrita objetiva para avaliação de conhecimentos da formação escolar 
regular e conhecimentos gerais da profissão, de caráter eliminatório e classificatório;

II - prova de títulos, de caráter classificatório.

§ 2° A prova escrita visa aferir conhecimentos gerais, específicos para o exercício 
das atribuições do cargo.

§ 3° A prova de títulos deverá requisitar a apresentação de comprovantes de 
capacitação profissional, obtidos em cursos da formação escolar superior à exigida para 
o cargo da seleção, de pós-graduação e outras modalidades, que permitam verificar se o 
candidato tem melhor capacitação para exercer as atribuições do cargo.

Art. 10. O provimento em cargos da carreira Profissionais de Gestão Estratégica 
Organizacional dar-se-á por meio da comprovação do seguinte requisito, além dos 
constantes no Estatuto do Servidor Público Municipal:

I - registro profissional no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, 
quando o cargo ocupado tiver regulamentação federal e o exigir.

§ 1° Poderão ser feitas outras exigências para atendimento de requisitos para 
posse ou determinadas para exercício da profissão.

§ 2° A comprovação dos requisitos, explicitados no edital de abertura do concurso 
e os destacados no inciso do caput e no Estatuto do Servidor Público Municipal, será feita 
para o candidato nomeado ser empossado, sendo apurada responsabilidade criminal, no 
caso de apresentação de documento falso ou inidôneo.

CAPÍTULO IV
DO EXERCÍCIO DOS CARGOS DA CARREIRA

Seção I
Da Carga Horária

Art. 11. VETADO.

Seção II
Da Lotação

Art. 12. Os servidores ocupantes de cargos da carreira Profissionais de Gestão 
Estratégica Organizacional terão lotação em qualquer dos órgãos do Poder Executivo 
Municipal, de acordo com a necessidade da Administração Pública Municipal.

Seção III
Das Atribuições Básicas

Art. 13. Os cargos que compõem a carreira Profissionais de Gestão Estratégica 
Organizacional exercerão tarefas vinculadas às atribuições básicas discriminadas no 
Anexo II.

§ 1° Os integrantes da carreira Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional 
desempenharão as suas atribuições, segundo normas operacionais, uniformes e 
padronizadas, editadas pelo Poder Executivo Municipal através de seus órgãos e unidades.

§ 2° Os ocupantes dos cargos da Carreira Profissionais de Gestão Estratégica 
Organizacional também ficam subordinados, no exercício de suas atribuições, às 
disposições da legislação que rege a respectiva profissão e às normas da entidade de 
fiscalização profissional.

TÍTULO III
DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

CAPÍTULO I
DAS MODALIDADES

Art. 14. O desenvolvimento profissional dos integrantes da carreira Profissionais 
de Gestão Estratégica Organizacional tem por finalidade proporcionar aos servidores 
oportunidades de crescimento pessoal e funcional, por meio de movimentação na 

  
 

B.3) Assistente de Serviços Administrativos III 

Referência 9 da Tabela Salarial do Poder Executivo 
Promoção Vertical Promoção Horizontal (5%) 

Classe Funcional Progressão 
Funcional A (0-3 anos) B (3-6 anos) C (6-9 anos) D (9-12 anos) E (12-15 anos) F (15-18 anos) G (18-21 anos) H (21-24 anos) 

Terceira Classe (Ensino 
Médio) 0% 

I (365 dias)  R$        960,05  R$     1.028,31  R$      1.101,43  R$  1.179,75  R$         1.263,64  R$     1.353,49   R$     1.449,73   R$     1.552,81 

II (735 dias) 
1%  R$        969,65  R$     1.038,60  R$      1.112,45  R$  1.191,55  R$         1.276,27  R$     1.367,02   R$     1.464,22   R$     1.568,34 

III (1095 dias) 
1%  R$        979,35  R$     1.048,98  R$      1.123,57  R$  1.203,46  R$         1.289,04  R$     1.380,69   R$     1.478,87   R$     1.584,02 

Segunda Classe (Curso 
Técnico 
Profissionalizante) 
20%

I (365 dias) 1%  R$     1.185,01  R$     1.269,27  R$      1.359,52  R$   1.456,19  R$         1.559,73  R$     1.670,64   R$     1.789,43   R$     1.916,67 

II (735 dias) 
1%  R$     1.196,86  R$     1.281,96  R$      1.373,12  R$  1.470,75  R$         1.575,33  R$     1.687,34   R$     1.807,32   R$     1.935,83 

III (1095 dias) 
1%  R$     1.208,83  R$     1.294,78  R$      1.386,85  R$  1.485,46  R$         1.591,08  R$     1.704,22   R$     1.825,40   R$     1.955,19 

Primeira Classe (Curso 
de Graduação ou 
Tecnólogo) 30% 

I (365 dias) 1%  R$     1.583,57  R$     1.696,16  R$      1.816,77  R$  1.945,95  R$         2.084,32  R$     2.232,52   R$     2.391,27   R$     2.561,30 

II (735 dias) 
1%  R$     1.599,40  R$     1.713,13  R$      1.834,94  R$  1.965,41  R$         2.105,16  R$     2.254,85   R$     2.415,18   R$     2.586,91 

III (1095 dias) 
1%  R$     1.615,40  R$     1.730,26  R$      1.853,29  R$   1.985,07  R$         2.126,21  R$     2.277,40   R$     2.439,33   R$     2.612,78 

 Classe Especial (1 
Pós-Graduação) 40% 

I (365 dias) 1%  R$     2.277,71  R$     2.439,66  R$      2.613,14  R$  2.798,94  R$         2.997,96  R$     3.211,13   R$     3.439,46   R$     3.684,02 

II (735 dias) 
1%  R$     2.300,48  R$     2.464,06  R$      2.639,27  R$  2.826,93  R$         3.027,94  R$     3.243,24   R$     3.473,85   R$     3.720,86 

III (1095 dias) 
1%  R$     2.323,49  R$     2.488,70  R$      2.665,66  R$ 2.855,20   R$         3.058,22  R$     3.275,68   R$     3.508,59   R$     3.758,07 
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carreira e o aperfeiçoamento profissional, nas seguintes modalidades:

I - criar identidade entre o potencial profissional do servidor e o nível de 
desempenho demonstrado no exercício do cargo;

II - recompensar a competência profissional no desempenho das respectivas 
atribuições, considerando as responsabilidades do cargo e a complexidade das tarefas;

III - promover a elevação na carreira, mediante movimentação, proporcionando 
oportunidades de:

a) apoio à participação em cursos de capacitação para qualificação e 
aperfeiçoamento, mediante o pagamento de taxas de inscrição ou mensalidade de cursos 
ou eventos técnicos e/ou a concessão de licença remunerada para estudo;

b) redução da carga horária diária, por prazo determinado, ou compensação de 
carga horária, para frequentar curso de formação regular, capacitação profissional ou 
pós-graduação, no horário de expediente.

CAPÍTULO II
DA MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA

Art. 15. A movimentação dos integrantes da carreira Profissionais de Gestão 
Estratégica Organizacional, como medida de efetivação das ações de desenvolvimento 
profissional, dar-se-á mediante as seguintes progressões: 

I - promoção horizontal: pelo critério de tempo, com a mudança de uma classe 
horizontal para a imediatamente seguinte, a cada 3 (três) anos de permanência na 
respectiva classe com acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento-base a 
cada progressão horizontal;

II - promoção vertical: pelos critérios de antiguidade e merecimento, mediante 
mudança para classe hierárquica de posição superior e imediatamente seguinte.

§ 1° A apuração do tempo de efetivo exercício para concorrer à promoção na 
carreira terá por base as regras de contagem de tempo de serviço, estabelecidas no 
Estatuto dos Servidores Municipais.

§ 2° A movimentação por promoção vertical tem por fundamento o reconhecimento 
da incorporação continuada de conhecimentos técnicos, acumulados pela experiência e 
maturidade profissional adquirida no exercício de atribuições do cargo.

Art. 16. Na efetivação das movimentações na carreira, no caso de igualdade de 
condições, no desempate entre os servidores concorrentes serão utilizados os seguintes 
critérios:

I - na pontuação por merecimento, sucessivamente, o somatório dos pontos 
dos fatores que avaliam condições fundamentais, condições essenciais e, por fim, as 
condições complementares;

II - contagem do tempo de serviço por antiguidade sucessivamente, maior 
tempo de efetivo exercício no cargo efetivo, na carreira e, por último, no serviço público 
municipal;

III - persistindo o empate, após aplicação dos critérios  definidos nos incisos do 
caput, será escolhido o de maior idade e, permanecendo a igualdade, será realizado o 
sorteio.

Art. 17. A movimentação vertical dos ocupantes dos cargos que compõem a 
carreira Profissionais de Gestão de Serviços Organizacionais observará os limites para 
ocupação definidos nos quantitativos fixados nesta Lei Complementar.

Seção II
Da Promoção Horizontal

Art. 18. A promoção horizontal é a movimentação dentro do cargo ocupado, 
entre as classes A, B, C, D, E, F, G e H, para a imediatamente seguinte, quando o 
servidor contar 3 (três) anos de efetivo exercício na classe em que está posicionado.

Parágrafo único. A classe horizontal em que o servidor estiver posicionado 
permanecerá quando houver mudanças na sua classificação funcional pela movimentação 
por promoção vertical.

Seção III
Da Promoção Vertical

Art. 19. A promoção vertical movimentará ocupantes 
de cargos da carreira Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional, 

pelos critérios de antiguidade e merecimento, e quando existir vaga na classe 
hierárquica imediatamente superior.

Art. 20. A movimentação vertical na carreira Profissionais de Gestão Estratégica 
Organizacional, para posicionamento dos ocupantes nos cargos vagos nas classes 
hierárquicas, observará os seguintes limites:

a) na terceira classe, 100% (cem por cento);

b) na segunda classe, 70% (setenta por cento);

c) na primeira classe, 50% (cinquenta por cento);

d) na classe especial, 40% (quarenta por cento).

Art. 21. Para concorrer à promoção vertical, os ocupantes dos cargos da carreira 
Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional deverão comprovar a qualificação 
profissional exigida para a classe imediatamente superior, conforme previsto no art. 7° 
desta Lei Complementar, e contar, no mínimo:

I - 1.825 (um mil, oitocentos e vinte e cinco) dias na classe em que está 
posicionado, para movimentação por antiguidade;

II - 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias na classe em que está posicionado e 
estar entre os 50% (cinquenta por cento) melhores avaliados no cargo, para concorrer 
por merecimento.

§ 1° Na apuração do atendimento do requisito de efetivo exercício, serão 
deduzidos os dias de ausências por faltas não abonadas e as licenças e afastamentos 
não considerados de efetivo exercício das atribuições e tarefas da função ocupada.

§ 2° Não serão deduzidos os períodos de exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança integrante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo de Campo 
Grande.

Art. 22. Não poderá concorrer à promoção vertical o servidor que, nos 12 
(doze) meses imediatamente anteriores à data de publicação do edital de abertura do 
procedimento anual, registrar uma ou mais das seguintes situações:

I - tiver se licenciado, por qualquer motivo, por mais de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos ou intercalados;

II - tiver registro de suspensão por prazo superior a 15 (quinze) dias, exceto para 
concorrer por antiguidade, quando esse período será deduzido;

III - tiver se afastado do cargo, na forma do inciso II, ou estar à disposição 
de órgão ou entidade não integrante da estrutura do Poder Executivo, por mais de 90 
(noventa) dias.

Art. 23. A abertura do processo de promoção vertical terá sua divulgação 
realizada por edital, indicando os quantitativos das vagas disponíveis em cada classe 
hierárquica, para movimentação pelos critérios antiguidade e merecimento, e também:

I - os concorrentes que contam o tempo de efetivo exercício para concorrer por 
antiguidade;

II - os servidores que podem concorrer por merecimento, divulgando o tempo de 
efetivo exercício e a pontuação da avaliação de desempenho;

III - prazo para os concorrentes apresentarem a documentação que comprove a 
qualificação profissional para concorrer à classe hierárquica superior.

§ 1° A promoção vertical ocorrerá na proporção de uma vaga por antiguidade e 
outra por merecimento, admitindo-se como vagas aquelas que ocorrerem em razão de 
movimentação de servidor no mesmo processo anual.

§ 2° O edital de abertura do processo de movimentação vertical deverá ser 
publicado até 90 (noventa) dias antes da data fixada para vigência da promoção vertical.

Art. 24. Quando não for apurada a pontuação da avaliação de desempenho para 
a promoção pelo critério de merecimento, 100% (cem por cento) das vagas disponíveis 
poderão ser ocupadas por servidores concorrentes pelo critério de antiguidade, atendidos 
os requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar.

Seção IV
Da Avaliação de Desempenho

Art. 25. A avaliação de desempenho terá por objetivo aferir periodicamente 
o rendimento, aptidão, a conduta e o desenvolvimento do ocupante do cargo para o 
alcance dos resultados da Administração Municipal, possibilitando a valorização e o 
reconhecimento do desempenho alcançado pelo servidor, contribuindo também, via 
mérito, para a progressão e promoção na carreira Profissionais de Gestão Estratégica 
Organizacional, bem como para a orientação e adoção de medidas destinadas a elevar o 
desempenho considerado insatisfatório, observados os seguintes fatores:

I - assiduidade e pontualidade: verifica a qualidade do avaliado em ser assíduo e 
pontual, com base nos registros das ausências de trabalho e regularidade de atrasos e 
saídas antecipadas ou durante o expediente;

 

II - iniciativa e presteza: identifica a aptidão do avaliado para tomar decisões no 
desempenho de suas atribuições e na resolução de problemas de rotina ou imprevistos, 
a capacidade de buscar e indicar alternativas ou novos padrões para resolver situações 
cuja solução exceda aos procedimentos de rotina, bem como para apresentar propostas 
novas e assumir, de forma independente, desafios, responsabilidades e liderança de 
trabalhos; 

III - disciplina e zelo funcional: determina a conduta do  avaliado no exercício 
da função pública, relativamente ao respeito às leis e às normas disciplinares, ao 
comportamento e ao cumprimento de ordens recebidas, assim como avaliar o caráter 
ético profissional demonstrado na execução das tarefas, com probidade, lealdade, 
decoro, zelo e valorização do elemento ético;

IV - qualidade de trabalho: verifica o desempenho correto das tarefas de 
responsabilidade do avaliado, considerando o nível de confiabilidade, exatidão, clareza 
e ordem, a utilização apropriada e correta dos recursos disponíveis, bem como a 
participação no encaminhamento de soluções para problemas que se apresentam e a 
aptidão e domínio de conhecimentos técnicos demonstrados na realização de tarefas de 
rotina;

 

V - produtividade no trabalho: apura a capacidade e habilidade do avaliado 
para executar trabalhos e obter resultados com o menor custo possível, considerando 
a quantidade, o cumprimento de prazos e o atingimento de objetivos, bem como a 
responsabilidade pelas atividades desenvolvidas, a realização dos trabalhos planejados e 
o atingimento de metas; 

VI - urbanidade no tratamento: avalia a conduta pessoal do avaliado no 
relacionamento com o público, colegas e superiores, o comportamento ético e a educação 
no atendimento aos beneficiários, assim como a obediência ao conjunto dos princípios 
que orientam a conduta do servidor público no atendimento aos usuários e colegas; 

VII - aproveitamento em programas de capacitação: afere a melhoria do 
desempenho das atribuições de rotina e de realização de tarefas de maior complexidade, 
em decorrência de estudos ou cursos realizados, bem como o grau de aproveitamento na 
participação de cursos de aperfeiçoamento e capacitação para exercício das atribuições 
do cargo;

 

VIII - administração do tempo: verifica a capacidade de execução do trabalho 
confiado, utilizando adequadamente o horário de trabalho e a demonstração da 
capacidade para distinguir as tarefas, priorizando aquelas de maior urgência;

 

IX - uso adequado dos equipamentos de serviço: apura o cuidado com materiais, 
utensílios, equipamentos de trabalho utilizados na execução das tarefas, bem como a 
preocupação demonstrada com a manutenção, conservação e bom uso e o empenho na 
economia dos meios aplicados na operação dos equipamentos.
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Art. 26. O sistema de avaliação será operado com um  total de 100 (cem) pontos, 
os quais serão distribuídos entre os fatores, devendo ser destinado, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) dos pontos para os fatores destacados nos incisos I a IV do art. 25, 
desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Na distribuição dos pontos dos fatores de avaliação de 
desempenho, deverá ser destinado, para apurar a pontuação dos ocupantes dos cargos 
de nível superior, a habilitação profissional, a capacitação em cursos de especialização, 
bem como o exercício de função de confiança ou cargo em comissão em órgãos e 
entidades do Poder Executivo.

Art. 27. A avaliação de desempenho será efetivada anualmente, até o final do 
primeiro semestre, e deverá ter como referência:

I - a contribuição do avaliado para consecução dos objetivos e as diretrizes da 
prestação dos serviços públicos no âmbito do Município;

II - os resultados atingidos no desenvolvimento e na participação em projetos e 
ações programadas.

§ 1° A avaliação de desempenho será realizada pela chefia imediata com a 
participação do avaliado e seus resultados serão consolidados por comissão de avaliação 
integrada, no mínimo,          por  3 ( três) e, no máximo, 5 (cinco) servidores efetivos.

§ 2° A escolha dos membros da comissão deverá recair em servidor efetivo 
integrante de carreira dos Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional, que tenha 
obtido na avaliação de desempenho, do ano imediatamente anterior, conceito bom ou 
superior.

§ 3º A avaliação de desempenho será realizada anualmente ciclo de 12 (doze ) 
meses, até o final do primeiro semestre.

Seção V
Da Comissão Permanente de Avaliação da Carreira dos  Profissionais de 
Gestão Estratégica Organizacional

Art. 28. Fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho da 
Carreira dos Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional, designada por ato do 
secretário municipal do órgão central de recursos humanos, todos servidores efetivos 
estáveis, os quais tenham obtido na avaliação de desempenho, do ano imediatamente 
anterior, conceito bom ou superior, podendo ser reconduzida.

§ 1º Poderá ser constituída mais de uma comissão de acordo com a necessidade 
e volume de trabalho.

§ 2° Compete à Comissão Permanente de Avaliação da Carreira dos Profissionais 
de Gestão Estratégica Organizacional:

I - consolidar a avaliação prevista no § 3º do art. 27 desta Lei Complementar;
 

II - funcionar como órgão recursal quanto a Avaliação de Desempenho dos 
Servidores da Carreira dos Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional, prevista 
nos artigos 25 e 26 desta Lei Complementar;

III - apurar anualmente e havendo vaga para promoção vertical no quadro da 
carreira, fará publicar Edital de servidores aptos para serem promovidos verticalmente, 
observando o seguinte:

a) fazer publicar, em Diário Oficial do Município, Edital indicando os quantitativos 
das vagas disponíveis em cada classe hierárquica, e também os servidores que podem 
concorrer às vagas, divulgando o tempo de efetivo exercício e a pontuação da avaliação 
de desempenho;

b) informar, no mencionado Edital supra, o prazo para os concorrentes 
apresentarem a documentação para fins de comprovação da qualificação profissional 
para concorrer à classe hierárquica superior, o que não excederá a 15 (quinze) dias úteis;

c) a Comissão deverá apurar e publicar o resultado da apuração, em Diário Oficial 
do Município, em 05 (cinco) dias úteis;

d) havendo empate, a vaga deverá ser preenchida pelo servidor que detiver, na 
ordem a seguir, o maior: tempo de efetivo exercício no cargo; e persistindo o empate, 
o de maior idade;

e) os efeitos financeiros da promoção vertical ocorrerão a partir do 1º (primeiro) 
dia do mês posterior à publicação do resultado previsto na alínea anterior.

§ 3º A Comissão propiciará sempre em seus atos o contraditório e a ampla defesa 
nos termos de seu regimento, o qual será aprovado por ato do Secretário Municipal do 
órgão central de recursos humanos.

§ 4º A primeira composição da Comissão dispensa a exigibilidade de avaliação 
disposta no caput.

TÍTULO IV
DO SISTEMA REMUNERATÓRIO DAS CARREIRAS

CAPÍTULO I 
DOS VENCIMENTOS

Art. 29. Os vencimentos das categorias funcionais que integram a carreira dos 
Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional serão estabelecidos a partir dos 
valores fixados na Tabela Salarial do Poder Executivo, vigente na data de publicação desta 
Lei Complementar, assegurada a revisão geral anual conferida aos demais servidores do 
Município.

Art. 30. As categorias funcionais da carreira dos Profissionais de Gestão 
Estratégica Organizacional tem vencimentos fixados no Anexo III, que são estabelecidos 
conforme os seguintes critérios:

a)  terceira classe, valor vigente da referência 14-B;

b) segunda classe, vencimento da terceira classe, acrescido de 30% (trinta por 
cento);

c) primeira classe, vencimento da segunda classe, acrescido de 50% (cinquenta 
por cento);

d) classe especial, vencimento da primeira classe, acrescido de 70% (setenta por 
cento).

CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS FINANCEIRAS

Art. 31. Aos servidores da carreira Profissionais de Gestão Estratégica 
Organizacional continuarão a ser atribuídas as vantagens financeiras previstas no 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais legislações pertinentes.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

CAPÍTULO I
DA TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS

Art. 32. Os servidores efetivos investidos nos cargos, que exerçam tarefas 
vinculadas as atribuições básicas descritas no Anexo II, serão transpostos para a carreira 
dos Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional, na data de vigência desta Lei, 
mediante transformação do cargo ocupado, de acordo com a correlação estabelecida no 
Anexo IV.

§ 1º Os servidores que tiverem seu cargo transformado, na forma do caput, 
serão posicionados na classe horizontal que se encontra classificado e na terceira classe, 
da tabela de vencimentos constante do Anexo III, isto para fins de enquadramento, já 
para o reposicionamento de classe hierárquica será implementada de acordo com o art. 
33, inciso II, desta Lei Complementar, caso em que não se aplicará o interstício de tempo 
contido nos termos do art. 21 desta Lei Complementar.

Art. 33. O enquadramento na carreira Profissionais de Gestão Governamental 
será efetivado com base em documentos e registros que certifique o atendimento dos 
requisitos para transformação e exercício do cargo.

Parágrafo único. A verificação e avaliação do atendimento das condições e 
requisitos para transformação dos cargos serão processadas pela Comissão Permanente 
de Avaliação da Carreira dos Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional, prevista 
no art. 28, desta Lei Complementar.

Art. 34. A implementação das disposições desta Lei Complementar cumprirá o 
seguinte cronograma, observados os parâmetros legais do Município para as despesas 
de pessoal:

I - quanto ao enquadramento na carreira, até 90 (noventa) dias úteis, a contar 
da publicação desta Lei Complementar, mediante a transformação dos cargos ocupados;

II - quanto ao reposicionamento de classe hierárquica, superior à inicial da 
categoria funcional de enquadramento:

a) até 31 de janeiro de 2023, reposicionamento para a segunda classe, todos que 
tenham a qualificação profissional prevista ou superior para essa classe;

b) até 31 de dezembro de 2023, reposicionamento no cargo, para a  primeira 
classe, todos que tenham a qualificação profissional prevista ou superior para essa 
classe;

c) até 31 de dezembro de 2024, reclassificação no cargo, para a classe especial, 
todos que tenham a qualificação profissional prevista para posicionamento nessa classe.

III - o reposicionamento nas classes horizontais ocorrerão em 31 de dezembro 
de 2022, de acordo com o tempo de serviço do servidor.

§ 1° As mudanças de classe hierárquica, na fase de reposicionamento, será 
processada sucessivamente, à medida em que for ocorrendo as datas de reclassificação 
para a classe hierárquica superior, conforme fixado neste artigo.

§ 2° Os prazos previstos nas alíneas do inciso II deste artigo serão prorrogados 
para dezembro de 2024, respectivamente, e isto no caso das receitas dos últimos 3 (três) 
quadrimestres que antecedem a dezembro de 2023 não se comportarem no patamar 
médio apresentado nos relatórios de gestão fiscal dos 3 (três) quadrimestres do ano 
de 2022, de outro lado, não havendo recuperação econômica no tocante da receita, os 
prazos serão prorrogados em mais 1 (um) ano para cada etapa de reposicionamento.

Art. 35. As disposições do art. 34 desta Lei Complementar, por implicarem 
em aumento de despesa, ficam condicionadas à observância dos limites de despesa 
com pessoal fixados na Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, bem como à 
verificação da não incidência nas condutas vedadas pela retromencionada Lei e do não 
enquadramento na condição de que trata o art. 22 da Lei Complementar n. 101, de 2000.

Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução desta Lei deverão correr 
à disponibilidades financeiras do Tesouro do Município.

Art. 36. A movimentação dos servidores por promoção vertical, na carreira dos 
Profissionais de Gestão Estratégica Organizacional, ocorrerá, somente, após concluídas 
todas as etapas de reposicionamento, conforme cronograma estabelecido no art. 34 
desta Lei Complementar.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37. VETADO.

Art. 38. As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão à conta de 
dotações para despesas de pessoal.

Art. 39. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal
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ANEXO I 
LEI COMPLEMENTAR n. 453, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
CARGOS E QUANTITATIVOS  

Cargos 
QUANTITATIVO 

ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

AGETRAN AGEREG AGETEC FUNESP FUNSAT AMHASF IMPCG PLANURB TOTAL 

Administrador  72 06 07 04 01 06 03 06 02 107 

Analista de Sistemas  13 01  01     01 16

Assistente Social  45      07 07  04 63

Bibliotecário  14        01 15

Biólogo  04         04

Comunicador Social  01         01

Contador  10         10

Ecólogo  02        01 03

Economista  21 01 02 01  02 02  04 33

Estatístico  01 01       01 03

Geógrafo 01        02 03

Geólogo  02        01 03

Jornalista  03         03

Maestro  04         04

Nutricionista  25         25
Profissional de Apoio 
Educacional  86 01   01 03    91

Profissional de Educação 
Física  70    48     118 

Profissional de Música  32         32
Profissional de Promoção 
Cultural  27         27

Psicólogo  35 01    04 03   43

Publicitário  01         01

Sociólogo  01 01        02

Terapeuta Ocupacional  06         06

Turismólogo  08         08

TOTAL GERAL 484 12 09 06 50 22 15 06 17 621 

ANEXO II 
LEI COMPLEMENTAR n. 453, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
EXIGIBILIDADES E ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS. 

Cargo Exigibilidade / Requisitos Atividades Básicas 

Administrador 

Curso de Graduação em Administração 

Registro no Conselho Regional de 
Administração (CRA/MS) 

Executar o planejamento e controle de sistemas de recursos humanos 
instalados; Elaborar programas e projetos; Planejar, organizar e controlar o 
fluxo de documentos; Participar na elaboração de procedimentos 
administrativos, normas e regulamentos; Coordenar e executar atividades 
técnico-administrativas e de informática na área; Elaborar relatórios; 
Planejar, coordenar e executar atividades inerentes ao processo 
administrativo; Elaborar pareceres técnico-administrativos. 

Analista de Sistemas 

Curso de Graduação em Análise de Sistemas 
ou
Ciências da Computação 
ou
Processamento de Dados 
ou
Administração, com ênfase em análise de 
sistemas                                

Analisar e estabelecer formas de utilização de sistemas informatizados, 
estudando as necessidades, possibilidades e métodos referentes aos 
mesmos;  Executar estudos sobre a viabilidade e o custo da utilização de 
sistemas informatizados;  Definir métodos e procedimentos para obter os 
dados que prestam ao tratamento informatizado das informações;  Verificar 
desempenho de sistemas, realizando experiências práticas, para assegurar 
sua eficiência;  Desenvolver sistemas de informação, utilizando conceitos de 
aplicações locais, cliente-servidor e multicamada; Elaborar e implementar 
bancos de dados voltados para aplicações em rede (multiusuários) e projetar 
redes de computadores. 

Assistente Social Curso de Graduação em Serviço Social;              
Registro no Órgão de Fiscalização Profissional 

Elaborar, implementar, assessorar, coordenar e executar políticas sociais 
públicas, e também no meio ambiente, na habitação, no lazer, na educação e 
outras áreas; Elaborar, coordenar, executar e avaliar plano, programas e 
projetos na área do Serviço Social; Realizar pesquisas e estudos para 
conhecimento da realidade social; Participar no assessoramento e consultoria 
aos órgãos da administração pública, direta e indireta; Realizar vistorias, 
pericias técnicas; Elaborar laudos e pareceres sociais; Prestar orientação 
social a indivíduos, grupos e população. 

Bibliotecário  - Curso de Graduação em Biblioteconomia 
- Registro no Conselho de Classe 

planejamento e organização de bibliotecas; seleção e organização de 
documentos bibliográficos, ico-nográficos e audiovisuais; conservação, 
restauração e encadernação de acervo bibliográfico; promoção de 
intercâmbio com outras bibliotecas, instituições culturais e bancos de dados, 
atualizando informações e acervo; planejamento e elaboração de programas 
de estímulo à leitura e de utilização de bibliotecas; elaboração de resumos, 
sinopses, sumários e vocabulários; 
assessoramento e assistência técnica na área. 

Biólogo 

Curso de Graduação de Bacharelado em 
Ciências Biológicas ou Biologia 

Registro no Conselho Regional de Biologia 
(CRBio/MS) 

Realizar estudo e investigação dos problemas relacionados com o meio 
ambiente e com a saúde;  elaborar estudos e relatórios de impacto 
ambiental; elaborar, coordenar e executar projetos de cooperação ambiental;  
elaborar projetos de recuperação de áreas degradadas; coordenar e executar 
atividades de educação ambiental, de conservação dos recursos hídricos e do 
ecoturismo;  analisar processos químicos; realizar pesquisas e estudos que 
possibilitam um diagnóstico da fauna e da flora, aprofundando o 
conhecimento do ecossistema da região; realizar exames laboratoriais; 
elaborar relatórios e pareceres técnicos. 

Comunicador Social 
Curso de Graduação em Comunicação Social 
com habilitação em Publicidade e Propaganda 
ou Relações Públicas; 

Elaborar planos, programas e projetos de comunicação social; estabelecer 
mecanismos para divulgação das ações junto aos usuários internos e 
externos; executar ações e atividades de relações públicas junto à imprensa 
e à comunidade; prestar assessoria técnica na área de comunicação social; 
realizar atividades técnicas e de informática na área. 
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Cargo Exigibilidade / Requisitos Atividades Básicas 

Contador 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis; 

Registro no Conselho Regional De 
Contabilidade (CRC/MS). 

Planejar, coordenar, assessorar e executar trabalhos de ordem técnica 
contábil; analisar contas contábeis; elaborar, analisar e assinar as 
demonstrações contábeis; encaminhar todos os atos necessários aos órgãos 
de fiscalização e controle da administração pública; executar outras 
atividades relacionadas à sua área de atuação; realizar estudos e pesquisas 
para o cumprimento de normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

Ecólogo 

 Curso de Graduação de Bacharelado em 
Ecologia Ou Ciências Biológicas Ou Biologia  
Ou
Curso de Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas Ou Biologia; 

Registro no Conselho Regional de Biologia 
(CRBIO/MS). 

Elaborar, coordenar e executar pesquisas sobre o meio ambiente; 
mapear áreas poluídas e devastadas; propor políticas de proteção ao meio 
ambiente; elaborar planos, programas e projetos; prestar assessoria e 
assistência técnica na área; elaborar relatórios e pareceres técnicos; realizar 
atividades técnicas e de informática na área. 

Economista 

Curso de Graduação em Economia; 

Registro no Conselho Regional de Economia 
(CORECON -MS). 

Executar e acompanhar atividades básicas de planejamento e orçamento; 
realizar estudos e pesquisas relacionados a métodos e processos 
orçamentários; prestar assessoria e assistência técnica na área; executar 
atividades de modernização organizacional; realizar estudos e preposição de 
técnicas de planejamento econômico-financeiro; realizar estudos e análises 
econômicas relativas e finanças públicas, abastecimento e preços, 
transportes coletivos, bem como sistemas financeiro, orçamentário e fiscal; 
elaborar relatórios e pareceres técnicos; realizar atividades técnicas e de 
informática na área. 

Estatístico 

Curso de Graduação em Estatística 

Registro no Conselho Regional de Estatística 
(CONRE/3) 

Elaborar e coordenar trabalhos de pesquisa; realizar cálculos estatísticos e 
matemáticos; realizar a coleta e análise de dados estatísticos; interpretar e 
classificar dados estatísticos coletados; elaborar boletins estatísticos; 
elaborar quadros, tabelas e gráficos estatísticos; elaborar relatórios técnicos 
e de documentos. 

Geógrafo 

Curso de Graduação de Bacharelado em 
Geografia; 

 Registro no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA/MS). 

Realizar pesquisa, análise e interpretação dos aspectos urbanísticos 
geográficos e ecológicos; elaborar planos, programas e projetos; 
confeccionar e utilizar mapas, tabelas e quadros estatísticos; prestar 
assessoria e assistência técnica na área; elaborar documentos e relatórios; 
realizar atividades técnicas e de informática na área. 

Geólogo 

Curso de Graduação em Geologia 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA/MS) 

Elaborar, coordenar, acompanhar e supervisionar na execução de planos, 
programas e projetos na área de atuação; realizar vistoria, perícia e 
indicação de medidas de controle e prevenção na área de atuação; emitir 
pareceres e laudos técnicos, assessoria e assistência técnica na área; utilizar 
recursos instrumentais; elaborar e aplicar normas e procedimentos técnicos 
na área de atuação; realizar atividades técnicas e de informática na área; 
conhecer a legislação urbanística. 

Jornalista 
- Curso de Graduação em Comunicação Social 

com Habilitação em Jornalismo; 

Redigir, condensar e interpretar matéria a ser divulgada; realizar comentários 
ou crônicas por meio de veículos de comunicação; planejar, organizar e 
administrar serviços técnicos de jornalismo; executar atividades técnicas na 
área de atuação; organizar o arquivo jornalístico; pesquisar  dados para 
elaboração de notícias; executar desenhos ou ilustrações técnicas de caráter 
jornalístico; realizar  atividades técnicas e de informática na área. Cargo Exigibilidade / Requisitos Atividades Básicas 

Maestro Curso de Graduação em Música ou em 
Educação Artística com ênfase em Música 

Coordenação e direção de ensaios e concertos de orquestras, bandas e 
fanfarras; Organização de programas musicais; Indicação e seleção de obras 
musicais; Organização de grupos musicais; Assistência e orientação técnica 
na área; Execução de instrumentos musicais; Organização, coordenação e 
direção de ensaios e apresentação de corais; Organização de programas 
musicais; Indicação e seleção de obras musicais para interpretação; 
Orientação na execução de cantos aos membros do coral; Interpretação de 
coreografias musicais; Assistência e orientação técnica na área. 

Nutricionista 

Graduação em Nutrição 

Registro no Conselho Regional de Nutrição 
(CRNutri) 

Planejamento, execução, supervisão e avaliação de serviços de nutrição e 
dietética; Elaboração de dietas alimentares padronizadas; Orientação 
dietéticas a pacientes; Análise laboratoriais de alimentos; Organização e 
coordenação de pesquisas sobre estado nutricional da população; Orientações 
relativas a programas e projetos de nutrição; Elaboração de documentos e 
relatórios. 

Profissional de Apoio 
Educacional  Curso de Graduação na área de Educação 

Elaborar, executar, acompanhar e avaliar programas, projetos e atividades 
educacionais, comunitárias e de complementação curricular; planejar e 
executar atividades técnico-pedagógicas e técnico-administrativas; revisar 
textos oficiais, de projetos de lei, de pareceres, de publicações e de trabalhos 
técnicos; prestar apoio técnico na elaboração de textos e documentos em 
geral; elaborar documentos e relatórios; realizar atividades técnicas e de 
informática na área. 

Profissional de 
Educação Física 

Curso de Graduação em Educação Física 

Registro no Conselho Regional de Educação 
Física (CREF/MS 

Planejar, organizar e coordenar atividades desportivas; participar em 
pesquisas na área de atuação; preparar individualmente e coletivamente 
atletas e amadores; organizar grupos esportivos e de recreação; prestar 
assessoria e assistência técnica na área; elaborar documentos e relatórios; 
realizar atividades técnicas e de informática na área. 

Profissional de Música

Para a função de Inspetor de Orquestra:  
Curso Superior em Música (Bacharelado ou 
Licenciatura) 
Comprovante de experiência de no mínimo 2 
anos em Orquestra Sinfônica 
Comprovante de experiência em realização / 
organização de eventos de música de concerto 

manuseio de softwares de edição de partituras (Sibelius, Finale, Encore); 
organização, coordenação de orquestra; planejar, organizar, coordenar 
concertos / shows e atividades relacionadas a Orquestra Sinfônica Municipal 
de Campo Grande; elaboração de relatórios. 

Para a função de músico: 
Curso Superior em Música (Bacharelado ou 
Licenciatura) 

Organização de repertório; organização de músicos; organização de naipes 

Profissional de 
Promoção Cultural 

Curso de Graduação de Licenciatura ou 
Bacharelado em História 

Organizar, coordenar e executar atividades de projetos e ações culturais, 
organizar e executar atividades culturais em integração com a comunidade, 
integrar atividades culturais com outras de caráter desportivo, artístico e 
educacionais, elaborar, registrar e pesquisar levantamentos da história de 
Campo Grande para  possível tombamento como patrimônio material ou 
imaterial; elaborar projetos. 

Curso de Graduação  de Licenaciatura ou 
Bacharelado na área de Cultura: Artes 
Plásticas, Artes Cênicas, Música,  Educação 
Artística, Artes Visuais, Teatro. 

Elaborar calendários de acontecimentos culturais; planejar, organizar, 
coordenar e executar atividades de projetos e ações culturais; organizar e 
executar atividades culturais em integração com a comunidade; integrar 
atividades culturais com outras de caráter desportivo, artístico e educacional; 
executar projetos e ações culturais; elaborar documentos e relatórios; 
realizar atividades técnicas e de informática na área. 
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Cargo Exigibilidade / Requisitos Atividades Básicas 

Psicólogo 

Curso de Graduação de Bacharelado em 
Psicologia 

Registro no Conselho Regional de Psicologia 
(CRP/MS) 

Realizar ações educativas na área de assistência social, do trabalho, 
segurança pública, trânsito, saúde, educação, recursos humanos e habitação; 
atuar junto à equipe multidisciplinar; realizar visitas domiciliares; promover a 
conscientização para o trabalho interdisciplinar; desenvolver ações 
programáticas nas áreas: criança, adolescente, mulher, adulto, idoso, 
deficiente, saúde da família e do trabalhador; prestar assistência à saúde 
mental; atender e orientar na área organizacional de recursos humanos; 
elaborar e aplicar técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o 
diagnóstico clínico; prestar apoio sócio-educativo à comunidade em geral;  
realizar acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes em risco 
social e pessoal, bem como suas famílias; intervir de forma preventiva, 
diagnóstica e curativa nos casos de crianças e adolescentes portadores de 
DGD (distúrbio geral do desenvolvimento); executar outras atividades que 
lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados à sua 
área de atuação; realizar a emissão de pareceres e laudos técnicos na área; 
elaborar documentos e relatórios. 

Publicitário 
Curso de Graduação de Bacharelado em 
Publicidade 

Estruturar estratégias de projeto; pesquisar o quadro econômico, político, 
social e cultural; analisar mercado; desenvolver propaganda e promoções; 
implantar ações de relações públicas e assessoria de imprensa; desenvolver 
produtos, serviços e conceitos no desenvolvimento das atividades 
mobilizando um conjunto de capacidades comunicativas.

Sociólogo 
Curso de Graduação de Bacharelado em 
Sociologia e/ou Ciências Sociais 

Realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas; participar da 
gestão territorial e socioambiental; estudar o patrimônio arqueológico; gerir 
patrimônio histórico e cultural. realizar pesquisa de mercado, participar da 
elaboração, implementação e avaliação de políticas e programas públicos; 
organizar informações sociais, culturais e políticas, elaborar documentos 
técnico-científicos.

Terapeuta 
Ocupacional 

Curso de Graduação em Terapia Ocupacional 

Registro no Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional (CREFITO/MS) 

Executar, acompanhar e avaliar programas de recuperação das capacidades 
funcionais do indivíduo; elaborar e aplicar testes para avaliar níveis de 
capacidade funcional; elaborar e executar programas de atividades 
terapêuticas para a vida diária e profissional; orientar pacientes e seus 
familiares para adaptação funcional e comunitária; emitir pareceres e laudos 
técnicos. 

Turismólogo 
Curso de Graduação em Turismo 

Elaborar, executar, acompanhar e avaliar programas, projetos e atividade na 
área de turismo; organizar, coordenar e executar eventos turísticos; 
promover eventos de caráter social, econômico, cultural, científico e artístico; 
organizar calendário turístico; realizar atividades e serviços de atendimento e 
informações turísticas; elaborar documentos e relatórios; realizar atividades 
técnicas e de informática na área.  

ANEXO III 
LEI COMPLEMENTAR n. 453, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
TABELA DE VENCIMENTOS 

Promoção Vertical Promoção Horizontal (5%) 

Classe Funcional A (0-3 anos) B (3-6 anos) C (6-9 anos) D (9-12 anos) E (12-15 anos) F (15-18 anos) G (18-21 anos) H (21-24 anos) 

Terceira Classe  
(Graduação) 0% R$ 3.132,46   R$  3.289,08   R$ 3.453,54   R$ 3.626,21   R$  3.807,52   R$ 3.997,90   R$  4.197,80   R$ 4.407,69  

Segunda Classe  
(1 Pós-Graduação) 30%  R$  4.072,20   R$  4.275,81   R$ 4.489,60   R$ 4.714,08   R$  4.949,78   R$  5.197,27   R$ 5.457,13   R$ 5.729,99  

Primeira Classe  
(2 Pós-Graduações) 50%  R$ 6.108,30   R$  6.413,71   R$ 6.734,40   R$ 7.071,12   R$  7.424,67   R$ 7.795,91   R$  8.185,70   R$ 8.594,99  

 Classe Especial  
(Mestrado ou Doutorado) 70%  R$ 10.384,10   R$ 10.903,31   R$ 11.448,48   R$ 12.020,90   R$  12.621,94   R$  13.253,04   R$  13.915,69   R$14.611,48  

ANEXO IV 
LEI COMPLEMENTAR n. 453, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
CARGOS ENQUADRADOS NA CARREIRA 

Cargos 

Administrador
Analista de Sistemas  
Assistente Social  
Bibliotecário  
Biólogo  
Comunicador Social  
Contador  
Ecólogo  

Economista  
Estatístico  
Geógrafo
Geólogo  

Jornalista  
Maestro  
Nutricionista  
Profissional de Apoio Educacional  
Profissional de Educação Física  
Profissional de Música  
Profissional de Promoção Cultural  
Psicólogo  
Publicitário  
Sociólogo  
Terapeuta Ocupacional  
Turismólogo  

ANEXO IV 
LEI COMPLEMENTAR n. 453, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
CARGOS ENQUADRADOS NA CARREIRA 

Cargos 

Administrador
Analista de Sistemas  
Assistente Social  
Bibliotecário  
Biólogo  
Comunicador Social  
Contador  
Ecólogo  

Economista  
Estatístico  
Geógrafo
Geólogo  

Jornalista  
Maestro  
Nutricionista  
Profissional de Apoio Educacional  
Profissional de Educação Física  
Profissional de Música  
Profissional de Promoção Cultural  
Psicólogo  
Publicitário  
Sociólogo  
Terapeuta Ocupacional  
Turismólogo  
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LEI COMPLEMENTAR n. 454, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre a organização do Plano de Cargos e Carreira de Auditoria 
Fiscal de Mobilidade Urbana no quadro permanente de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Campo Grande, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA 
NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande-MS, sanciono a seguinte Lei 
Complementar:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO DA CARREIRA

Art. 1° Fica instituído o Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais em Auditoria 
Fiscal de Mobilidade Urbana em conformidade com a Constituição Federal de 1988, com 
o Sistema de Mobilidade e Acessibilidade Urbana e demais normas pertinentes.

Art. 2° O regime jurídico dos servidores integrantes da carreira de Auditoria Fiscal 
de Mobilidade Urbana é estatutário e tem natureza de Direito Público, em consonância 
com os dispositivos constitucionais e do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES

Art. 3° A carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana é regida pelos 
princípios da Administração Pública, especialmente a supremacia do interesse público, a 
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a economicidade, a eficácia, 
a eficiência, a efetividade, a equidade, a autonomia, a independência, a imparcialidade, 
a razoabilidade, a preservação do sigilo, a honestidade, a transparência, a probidade, a 
motivação dos atos e a lealdade às instituições públicas.

Art. 4° A carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana tem como pressuposto 
básico realizar fiscalização ou auditoria técnico-operacional, nos procedimentos praticados 
por agentes e organizações, públicos ou privados, que desenvolvem suas atividades 
e serviços no âmbito do sistema de mobilidade e acessibilidade urbana, sistema de 
transporte e  viário, para averiguar se estão sendo executados em conformidade com 
a legislação vigente, bem como contribuir para a efetivação dos princípios, objetivos e 
diretrizes da Política Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA

Art. 5° O Plano de Cargos e Carreira da Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana 
tem por objetivos:

I - estimular a profissionalização, a atualização e o aperfeiçoamento técnico 
profissional dos servidores;

II - criar condições para a realização do servidor como instrumento de melhoria 
de suas condições de trabalho;

III - garantir o desenvolvimento na carreira de acordo com o tempo de serviço 
e nível de escolaridade;

IV - assegurar vencimento condizente com os respectivos níveis de formação 
escolar e tempo de serviço;

V - assegurar isonomia de vencimentos para cargos de mesmas atribuições, 
ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de 
trabalho.

Parágrafo único. O quadro dos servidores que compõem a carreira de Auditoria 
Fiscal de Mobilidade Urbana será formado por equipes multiprofissionais, com enfoque 
multidisciplinar e com capacidade de desenvolver trabalhos intersetoriais, de forma a 
garantir a cobertura das diversas ações, conforme as necessidades da população e as 
necessidades da administração pública municipal.

CAPÍTULO I
DO CARGO DA CARREIRA

Art. 6° O cargo efetivo de Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana integra a carreira 
de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana.

Art. 7° Os integrantes da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana 
executam as atribuições previstas no art. 9º e possuem as prerrogativas do art. 10, 
ambos desta Lei Complementar, dentre outras atinentes ao Sistema de Mobilidade e 
Acessibilidade Urbana, Sistema de Transporte e Sistema Viário, em conformidade com 
o grau de complexidade das ações e serviços, bem como o grau de conhecimento do 
servidor.

Art. 8° O cargo integrante da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana 
é de provimento efetivo, sendo-lhe privativa, conforme art. 9º desta Lei Complementar, 
a execução das ações de auditoria técnico-operacional e fiscalização em atividades, 
locais, empresas e serviços relacionados ao Sistema Viário, Sistema de Mobilidade e 
Acessibilidade Urbana e Sistemas de Transportes, cuja nomeação depende de prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES, DAS PRERROGATIVAS
 E DAS GARANTIAS

Seção I
Das Atribuições

Art. 9° São atribuições dos servidores integrantes da carreira de Auditoria Fiscal 
de Mobilidade Urbana de Campo Grande-MS:

§ 1º  No exercício da competência do órgão municipal de transporte e trânsito e 
em caráter privativo:

I - exercer o poder de polícia administrativa, cumprindo e fazendo cumprir as 
suas normas, bem como realizar auditoria técnico-operacional, no âmbito dos sistemas 
de mobilidade e acessibilidade urbana, sistema de transporte e sistema viário;

II - notificar, autuar, aplicar medidas administrativas e penalidades aos infratores, 
conforme as competências e os procedimentos descritos em cada legislação vigente;

III - encaminhar para lançamento os débitos de multas;

IV - chefiar os agentes municipais de trânsito em suas atividades, quando 
determinado pelo Diretor-Presidente; 

V - executar procedimentos de fiscalização e de auditoria técnico-operacional:

a) no transporte urbano de bens, cargas e passageiros, coletivos e individuais, 
público e privado;

b) nas atividades e serviços atinentes aos sistemas de mobilidade e acessibilidade 
urbana, sistema de transporte e sistema viário;

c) nas atividades e serviços descritos no código de polícia administrativa 
municipal;

d) no sistema de geração, transporte e descarte dos resíduos da construção civil 
e volumosos;

e) no sistema municipal de transporte coletivo público;

f) na empresa prestadora do serviço de estacionamento rotativo do município;

g) nos serviços de “valet service” e “parklets”;

h) nas competências regulamentadas pelo poder executivo municipal.

VI - realizar a seleção, planejamento, execução, relatório e monitoramento das 
auditorias técnico-operacionais;

VII - elaborar diagnósticos que permitam visualizar e avaliar a situação do 
auditado de acordo com o desempenho relativo ao funcionamento, desenvolvimento das 
atividades, bem como à utilização dos recursos e meios;

VIII - propor procedimentos para o aperfeiçoamento do processo de fiscalização 
e auditoria técnico-operacional no âmbito de suas atuações.

§ 2º No exercício da competência do órgão municipal de transporte e trânsito:

I - planejar, assessorar e implementar as ações educativas e preventivas;

II - encaminhar para lançamento taxas de expediente, taxas de polícia 
administrativa dentre outras estipuladas no código tributário municipal e legislação 
municipal, conforme as competências e os procedimentos descritos em legislação 
vigente;

III - realizar atividades de contencioso administrativo nos processos 
administrativos municipais, na primeira instância ou segunda instância de julgamento;

IV - apurar as denúncias e reclamações preservando a identidade do denunciante 
ou do reclamante, bem como, adotar as medidas legais cabíveis;

V - realizar, levantar e fornecer pesquisas, coletas de dos e dados estatísticos;

VI - emitir ou proferir pronunciamentos nos pedidos de consultas e informações 
de sua área de atuação;

VII - assessorar, realizar e emitir estudos, laudos, pareceres e orientações 
técnicas;

VIII - assessorar, contribuir, realizar o planejamento estratégico e/ou plano de 
ação;

IX - executar, monitorar e controlar os objetivos estratégicos e metas dos 
indicadores de eficiência de sua responsabilidade;

X - notificar e aplicar medidas administrativas cabíveis por infrações do Código de 
Trânsito Brasileiro  (CTB) e suas alterações e em legislação municipal correlata, a critério 
da administração e devidamente credenciado;

XI - planejar e/ou determinar a execução das intervenções viárias, devido a 
obras, eventos ou em situações que comprometam a fluidez;

XII - assessorar e executar o planejamento operacional da implantação de 
medidas que visem a redução da circulação e a reorientação do tráfego;

XIII - interditar parcial ou totalmente: logradouros, estacionamentos, imóveis, 
estabelecimentos, ambientes de estabelecimentos, setores, locais e equipamentos.

§ 3º As atribuições elencadas no § 1º não incluem o poder de polícia de trânsito 
que é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro  (CTB) e suas alterações.

Seção II
Das Prerrogativas

Art. 10. São prerrogativas dos servidores integrantes da carreira de Auditoria 
Fiscal de Mobilidade Urbana:

I - no exercício das funções de fiscalização e auditoria técnico-operacional de 
mobilidade urbana, o livre acesso, tanto público quanto privado:

a) aos imóveis, estabelecimentos, locais, setores e ambientes;

b) aos documentos, dados, informações, inclusive digitais ou eletrônicos; 

c) aos órgãos públicos;

d) aos veículos e equipamentos;

e) em logradouros e estacionamentos.

II - requerer e obter auxílio das forças de segurança pública para assegurar o 
desempenho de suas funções, nos termos da legislação municipal vigente;

III - ter livre acesso, permanência e isenção em sistema de estacionamento 
rotativo, em logradouros públicos ou em estacionamentos regulamentados, quando no 
exercício de suas funções;

IV - realizar o processo de auditoria independente e objetivo da economicidade, 
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eficiência, eficácia, efetividade e equidade de organizações, programas e atividades 
governamentais, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública.

Seção III
Das Garantias

Art. 11. São garantias dos servidores integrantes da carreira de Auditoria Fiscal 
de Mobilidade Urbana:

I - autonomia técnica e independência funcional no exercício da função;

II - perda do cargo somente nas estritas hipóteses previstas no art. 41, da 
Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

III - remuneração compatível, respeitado o limite do teto remuneratório previsto 
na Constituição Federal para o Município, assegurada a revisão anual na mesma data e 
sem distinção de índices dos demais servidores do município;

IV - assistência jurídica provida pelo Município em razão de ato praticado no 
exercício de suas funções;

V - livre associação sindical;

VI - irredutibilidade do vencimento, acrescido de vantagens financeiras de função 
ou pessoais de caráter permanente;

VII - contraditório e ampla defesa nas avaliações de desempenho;

VIII - redução da carga horária diária, por prazo determinado, com a redução 
proporcional da remuneração ou mediante compensação de carga horária, para 
frequentar curso de formação regular, capacitação profissional ou pós-graduação, no 
horário de expediente;

IX - jornada de trabalho ajustada conforme similaridade de função;

X - promoção vertical e horizontal tempestiva;

XI - disponibilidade de prazo suficiente para realização de auditorias técnico-
operacionais e fiscalizações, bem como para realizar os procedimentos administrativos.

Art. 12. Os ocupantes do cargo de provimento efetivo da carreira de Auditoria 
Fiscal Mobilidade Urbana executam atividades exclusivas de Estado, relacionadas ao 
exercício de atribuições de poder de polícia administrativa e auditoria técnico-operacional, 
além das atividades de apoio técnico no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. É vedada a terceirização ou a execução indireta das atribuições 
privativas que coincidam com as previstas nesta Lei Complementar.

CAPÍTULO III
DOS DEVERES E DAS VEDAÇÕES

Art. 13. São deveres dos servidores integrantes da carreira de Auditoria Fiscal 
de Mobilidade Urbana, além dos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais:

I - desempenhar com zelo e justiça, dentro dos prazos determinados e metas 
estabelecidas, os serviços a seu cargo e os que, na forma da Lei, lhe forem atribuídos 
pelos superiores hierárquicos;

II - observar o sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos em que 
atuar;

III - representar ao seu superior hierárquico sobre irregularidades que afetem o 
bom desempenho de suas atividades funcionais;

IV - atender a todos os chamamentos que envolvam capacitações, pesquisas, 
estudos e análises, com vista ao aperfeiçoamento de seus conhecimentos técnicos 
correlatos à sua área de atribuição;

V - responsabilizar-se, tecnicamente, nos termos legais, pelos serviços 
executados;

VI - exibir a credencial de identificação funcional, devidamente autenticada pela 
autoridade competente, no exercício das atribuições do cargo;

VII - zelar pela fiel execução dos trabalhos da administração e pela correta 
aplicação da legislação;

VIII - manter uma rotina de atualização das legislações, normas e metodologias 
de fiscalização e auditoria técnico-operacional;

IX - executar os processos de fiscalização baseando-se nas diretrizes e normas;

X - executar os processos de auditorias técnico-operacionais baseando-se nas 
boas práticas e metodologias, bem como, nas diretrizes e normas;

XI - monitorar e executar as ações estratégicas e/ou atividades do planejamento 
estratégico e/ou plano de ação;

XII - motivar expressamente os atos administrativos.

Art. 14. Além das proibições inerentes aos servidores municipais é vedado ao 
servidor da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana, em efetivo exercício:

I - exercer qualquer outra atividade incompatível com o exercício de ações fiscais;

II - exercer, cumulativamente, qualquer outro cargo, emprego ou função pública, 
exceto os previstos na Constituição Federal;

III - recusar fé pública a documentos públicos.

§ 1° Excluem-se das proibições previstas neste artigo, as convocações obrigatórias 
por Lei, a nomeação em cargo comissionado ou função de confiança, bem como função 
de carreira e o exercício de cargos eletivos.

§ 2° Não estão incluídas nas vedações quaisquer atividades relativas às instruções, 
tais como as realizadas sob forma de conferência, palestra, painéis ou seminário, desde 
que haja compatibilidade de horário ou autorização prévia do superior.

§ 3° A violação ao disposto neste artigo implicará nas sanções previstas em Lei, 

mediante instauração de processo administrativo, sendo garantido o devido processo 
legal.

CAPÍTULO IV
ESTRUTURA DA CARREIRA

Art. 15. A carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana é integrada pelo 
cargo efetivo identificado pelas categoria funcional de Auditor Fiscal de Mobilidade 
Urbana, profissional graduado em nível superior.

Art. 16. A categoria funcional é desdobrada em 8 (oito) classes horizontais, 
identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H, bem como 4 (quatro) classes verticais, 
identificadas como terceira, segunda, primeira e especial.

Art. 17. A estrutura vertical da categoria funcional da carreira de Auditor Fiscal de 
Mobilidade Urbana corresponde à 4 (quatro) classes, atendidos os seguintes requisitos:

I - Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana:

a) terceira classe, classe inicial: graduação em nível superior.

b) segunda classe: uma pós-graduação em nível de especialização;

c) primeira classe: duas pós-graduações em nível de especialização;

d) classe especial: um título de mestrado, doutorado ou uma pós-graduação na 
área de mobilidade urbana.

Parágrafo único. O curso de pós-graduação aceito para classificação da alínea 
“b”, do inciso I deste artigo, poderá ser utilizado para a movimentação da alínea “c” e 
caso seja na área de mobilidade urbana poderá ser utilizado para a movimentação da 
alínea “d”, ambas também, do inciso I deste mesmo artigo.

Art. 18. O quantitativo de vagas das classes verticais do cargo de Auditor Fiscal 
de Mobilidade Urbana obedecerá aos seguintes limites:

I - na terceira classe,100% (cem por cento);

II - na segunda classe, 70% (setenta por cento);

III - na primeira classe, 50% (cinquenta por cento);

IV - na classe especial, 40% (quarenta por cento).

Parágrafo único. Os cargos vagos permanecerão na posição inicial das 
categorias funcionais, sendo redistribuídos para posições superiores, observados os 
limites estabelecidos, para atender às movimentações por promoção vertical.

CAPÍTULO V
DO INGRESSO NA CARREIRA

Seção I
Dos Requisitos

Art. 19. O ingresso na carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana ocorrerá 
mediante o concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á, exclusivamente, 
na Classe Vertical Terceira e Classe Horizontal A do cargo de Auditor Fiscal de Mobilidade 
Urbana, mediante comprovação, dos requisitos previstos em Lei, além dos seguintes:

I - possuir graduação em ensino superior;

II - possuir carteira nacional de habilitação, no mínimo, categoria B.

Seção II
Da Seleção

Art. 20. Os candidatos ao provimento na carreira de Auditor Fiscal de Mobilidade 
Urbana serão avaliados, através das seguintes modalidades:

I - prova escrita, objetiva e/ou dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório, 
para avaliação de conhecimentos da formação escolar e da profissão;

II - prova de títulos, de caráter classificatório;

III - investigação social, de caráter eliminatório;

IV - avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

V - curso de formação profissional, de caráter classificatório e eliminatório.

§ 1° A investigação social, referida no inciso III deste artigo, será realizada 
mediante apresentação de certidões ou declarações sobre a vida pública e profissional 
do candidato, emitidas por entidades e órgãos competentes.

§ 2° Durante o curso de formação que durar mais de 30 (trinta) dias, poderá 
ser concedida ao candidato uma bolsa auxílio, proporcional aos dias do curso, sem que 
caracterize vínculo empregatício e sem obrigação previdenciária, no valor de até 30% 
(trinta por cento) do vencimento inicial do cargo de Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana.

§ 3° A comissão nomeada para coordenação da realização de concurso público 
será integrada por, no mínimo, 2 (dois) representantes da carreira de Auditoria Fiscal 
de Mobilidade Urbana, 1 (um) indicado em lista tríplice pela entidade de classe dessa 
categoria funcional e escolhido pelo Diretor-Presidente do órgão municipal de transporte 
e trânsito e 1 (um) designado pelo Diretor-Presidente do órgão municipal de transporte 
e trânsito.

Art. 21. Para provimento na carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana, 
além dos requisitos contidos nesta legislação o candidato deverá seguir as determinações 
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CAPÍTULO VI
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 22. O estágio probatório do servidor nomeado para a carreira de Auditoria 
Fiscal de Mobilidade Urbana, será processado de acordo com a legislação em vigor.

CAPÍTULO VII
DAS FUNÇÕES DE CARREIRA

Art. 23. São funções de carreira: Auditor Supervisor e Auditor Chefe.
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Art. 24. O Diretor-Presidente do órgão municipal de transporte e trânsito 
designará e revogará, nominalmente, por portaria, publicada em diário oficial, os 
servidores detentores de cargo efetivo da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade 
Urbana, ativos e estáveis, que exercerão as funções de carreira previstas no art. 23 
desta Lei Complementar, de acordo com as especificidades das atividades a serem 
desenvolvidas.

Art. 25. São atribuições pertencentes às funções de carreira:

I - auditor supervisor, servidor titular do cargo efetivo de Auditor Fiscal de 
Mobilidade Urbana, ativo e estável, responsável pela supervisão operacional de uma 
equipe que execute funções afetas à área de fiscalização ou auditoria técnico-operacional, 
e compete:

a) cumprir e fazer cumprir esta Lei Complementar, o Estatuto dos Servidores 
Municipais, o Regimento Interno do órgão municipal de transporte e trânsito, o 
Planejamento Estratégico, os Planos de Ações e as demais normas afetas ao órgão 
municipal de transporte e trânsito;

b) orientar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução das atividades a serem 
desenvolvidas na sua área de atuação, de forma a assegurar a otimização dos resultados, 
a motivação dos atos e o cumprimento da legislação vigente;

c) estabelecer procedimentos para a realização das atividades, objetivando a 
unidade de ação e o aperfeiçoamento dos serviços a serem realizados;

d) apurar mensalmente a ficha de desempenho de sua equipe.

II - auditor chefe, servidor titular do cargo efetivo de Auditor Fiscal de Mobilidade 
Urbana, ativo e estável, responsável pela programação de tarefas e atividades, 
procedimentos, bem como pelo desenvolvimento de rotinas administrativas e operacionais 
afetas à área de fiscalização ou auditoria técnico-operacional respectivamente, e 
compete:

a) cumprir e fazer cumprir esta Lei Complementar, o Estatuto dos Servidores 
Municipais, o Regimento Interno do órgão municipal de transporte e trânsito, o 
Planejamento Estratégico, os Planos de Ações e as demais normas afetas ao órgão 
municipal de transporte e trânsito;

b) instruir, controlar, chefiar e acompanhar as atividades a serem desenvolvidas 
pelo serviço da sua área de competência, de forma a assegurar a otimização dos 
resultados, a motivação dos atos e o cumprimento da legislação vigente;

c) estabelecer diretrizes para execução de atividades em sua área de atuação;

d) controlar mensalmente a pontuação da ficha de desempenho referente ao 
inciso II, do art. 59, desta Lei Complementar;

e) chefiar os agentes municipais de trânsito em suas atividades, quando 
determinado pelo Diretor-Presidente.

CAPÍTULO VIII
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 26. O servidor integrante da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana 
está sujeito ao regime especial de trabalho, que consiste em uma das duas modalidades:

I - prestação de 40h (quarenta horas) semanais de trabalho cumprida em 2 
(duas) escalas diárias ou expediente regular de 4h (quatro horas) cada, em dias úteis;

II - cumprimento de escala de serviço de 6h (seis horas) de trabalho, em período 
ininterrupto, em dias úteis, tendo escalas adicionais conforme o art. 52 desta Lei 
Complementar.

§ 1° A escala de serviço disposta no inciso II deste artigo, seguirá em conformidade 
com o art. 52 desta Lei Complementar, e de acordo com as especificidades da carreira, 
o interesse público e as necessidades do órgão municipal de transporte e trânsito, não 
podendo ultrapassar 12h (doze horas) diárias de jornada de trabalho.

§ 2° Fica assegurado o intervalo para alimentação de 15m quinze minutos) na 
hipótese do inciso II deste artigo, mediante comunicação prévia à chefia imediata.

§ 3° Na hipótese do inciso I deverá haver um intervalo de, no mínimo, uma hora 
para alimentação e descanso.

§ 4° O descanso semanal dos servidores integrantes da carreira de Auditoria 
Fiscal de Mobilidade Urbana que trabalharem em turnos de revezamento e/ou escalas 
de serviço será estabelecido de forma que se tenha assegurado, pelo menos, 1 (um) 
domingo de descanso semanal por mês, ressalvada a opção do servidor pelo cumprimento 
de sua preferência.

§ 5° O regime especial de trabalho disposto neste artigo também valerá para os 
servidores integrantes da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana nomeados 
ou designados para cargos em comissão e/ou funções de confiança, bem como para as 
funções de carreira.

§ 6° Os servidores nomeados ou designados para cargos em comissão e/ou 
funções de confiança, bem como para as funções de carreira farão a escalas adicionais 
nos mesmos moldes dos servidores sem as respectivas nomeações ou designações.

§ 7° Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11h (onze 
horas) consecutivas de descanso.

Art. 27. Visando otimizar os serviços prestados pelos servidores integrantes da 
carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana, bem como possibilitar a economia de 
recursos públicos, salvaguardar o interesse público e cumprir os princípios estabelecidos 
no art. 3º, desta Lei Complementar, será instituído o regime híbrido de trabalho.

§ 1° A execução do regime híbrido consistirá no desenvolvimento das tarefas e 
atividades desenvolvidas pelo servidor, quando passíveis de serem realizadas de forma 
não presencial e cujas atribuições, por sua natureza e meios de produção, permitam a 
realização do trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço público.

§  2° O regime híbrido consiste na realização de tarefas e atividades fora das 
dependências do órgão municipal de transporte e trânsito, unidade ou setor em que 
estiverem lotados.

§ 3° A execução de atividade em regime híbrido não poderá prejudicar as 
atividades nas quais a presença física do servidor no órgão, unidade ou setor em que 
estiver lotado seja estritamente necessária.

§ 4° O regime híbrido não exime o servidor de ser convocado para reuniões, 
treinamentos, cursos, capacitações ou execuções de quaisquer outras atividades dentro 
ou fora das dependências do órgão, unidade ou setor onde estiver lotado, bem como, a 
realização dessas atividades não descaracteriza o regime híbrido.

§ 5° O regime híbrido não enseja qualquer tipo de ressarcimento, indenizações 
ou compensações. Eventuais despesas decorrentes da realização do regime híbrido, tais 
como, computador, impressão, acesso à internet, materiais de consumo, comunicação 
dentre outras necessárias para a realização das atividades, correrão às expensas do 
servidor que optar em realizá-lo.

§ 6° Os servidores em regime híbrido farão jus a indenização de transporte 
descrita no art. 63 desta Lei Complementar, para os deslocamentos necessários, a fim 
de dar cumprimento à realização das tarefas e atividades externas.

§ 7° O regime híbrido não implica prejuízo funcional, remuneratório ou 
previdenciário.

Art. 28. O servidor em regime híbrido terá sua frequência comprovada através de 
documento que relate os serviços executados ou a mensuração objetiva do desempenho 
do servidor, ambos com a devida validação da sua respectiva chefia imediata. A 
documentação do Planejamento Estratégico e/ou Planos de Ações das unidades do órgão 
municipal de transporte e trânsito também comprovarão a frequência dos servidores, 
desde que cumpridas todas as suas especificidades.

Art. 29. O servidor efetivo, em regime híbrido, deverá manter-se disponível e 
acessível durante todo o horário de sua jornada de trabalho, pelos meios usuais de 
comunicação, para realizar as tarefas e atividades designadas pela sua chefia imediata e 
para receber escala de trabalho dos dias posteriores.

§ 1° O servidor deverá manter ligados e ativos, durante toda a jornada de 
trabalho, os telefones de contato, os aplicativos de comunicações e as contas de correio 
eletrônico para a comunicação institucional.

§ 2° O servidor deverá consultar, durante toda a jornada de trabalho, a sua caixa 
postal individual de correio eletrônico institucional, bem como os grupos funcionais nos 
aplicativos de comunicações.

Art. 30. O acesso aos sistemas de informática da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande (PMCG) pelos computadores pessoais dos servidores é de caráter pessoal, sendo 
estes responsáveis por manterem reservadas as informações constantes dos acessos e 
dos documentos produzidos.

Art. 31. As demais disposições sobre o regime híbrido poderão ser reguladas por 
meio de ato normativo do Diretor-Presidente do órgão municipal de transporte e trânsito.

TÍTULO III
DA MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA

CAPÍTULO ÚNICO
DO PROVIMENTO

Art. 32. O provimento dos cargos efetivos da carreira de Auditoria Fiscal de 
Mobilidade Urbana dar-se-á por ato do Prefeita Municipal, conforme legislação vigente.

Seção única
Da Promoção

Art. 33. A promoção visa proporcionar oportunidades de crescimento na carreira 
e propiciar alternativas para a realização pessoal e profissional dos servidores integrantes 
da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana, através das seguintes modalidades:

I - promoção horizontal, que ocorrerá por antiguidade, mediante elevação 
funcional do servidor na carreira à qual pertence seu cargo, através da passagem de uma 
classe horizontal para a imediatamente superior, em decorrência de tempo de exercício 
no cargo;

II - promoção vertical, que ocorrerá pela mudança de classe vertical dentro 
do mesmo cargo, em decorrência da elevação do grau de escolaridade pela conclusão 
de curso de graduação ou pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou 
doutorado.

Parágrafo único. A promoção será formalizada por ato do Poder Executivo.

Subseção I
Da Promoção Horizontal

Art. 34. A promoção horizontal por antiguidade é a progressão funcional do 
servidor integrante da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana, que se dará 
através da movimentação do servidor de uma classe horizontal para a imediatamente 
superior, com percentual de 5% (cinco por cento), com base no tempo de serviço 
prestado como servidor municipal, observando-se os seguintes requisitos:

I - para a classe B, estar na classe A e contar com 3 (três) anos de tempo efetivo 
de serviço nessa classe;

II - para a classe C, estar na classe B e contar com 3 (três) anos de tempo efetivo 
de serviço nessa classe;

III - para a classe D, estar na classe C e contar com 3 (três) anos de tempo 
efetivo de serviço nessa classe;

IV - para a classe E, estar na classe D e contar com 3 (três) anos de tempo 
efetivo de serviço nessa classe;

V - para a classe F, estar na classe E e contar com 3 (três) anos de tempo efetivo 
de serviço nessa classe;

VI - para a classe G, estar na classe F e contar com 3 (três) anos de tempo 
efetivo de serviço nessa classe;

VII - para a classe H, estar na classe G e contar com 3 (três) anos de tempo 
efetivo de serviço nessa classe.

Art. 35. A promoção horizontal por tempo de serviço será concedida, independente 
de requerimento, por ato do Poder Executivo Municipal e produzirá os efeitos financeiros 
a partir do mês subsequente ao direito adquirido.

Art. 36. Para fins de promoção horizontal serão computados os períodos relativos 
aos afastamentos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.
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Art. 37. A classe horizontal em que o servidor estiver posicionado permanecerá 
quando houver mudanças na sua classificação funcional pela movimentação por 
promoção vertical.

Subseção II
Da Promoção Vertical

Art. 38. A promoção vertical ocorrerá pela comprovação de elevação do grau de 
escolaridade necessário para mudança de classe vertical imediatamente superior à que 
esteja posicionado.

Art. 39. A abertura do processo de promoção vertical ocorrerá mediante:

I - requerimento do servidor da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana, 
protocolado no Protocolo Geral do órgão municipal de transporte e trânsito e endereçado 
para Comissão Permanente da Carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana;

II - comprovação da devida escolaridade.

§ 1° Serão considerados como titulação somente os diplomas e/ou certificados 
expedidos por instituições oficiais de ensino, registrados nos órgãos competentes, nos 
termos da Lei.

§ 2° O servidor na comprovação da devida escolaridade prevista no inciso II 
deste artigo, se responsabilizará criminalmente e administrativamente no caso de 
apresentação de documentos falsos ou inidôneos.

Art. 40. Na efetivação da movimentação vertical, no desempate entre os 
concorrentes serão utilizados os seguintes critérios:

I - contagem do tempo de serviço sucessivamente, maior tempo de efetivo 
exercício na classe ocupada, no cargo, na carreira e, por último, no serviço público 
municipal;

II - persistindo o empate, será escolhido o de maior idade e, permanecendo a 
igualdade, será realizado o sorteio.

Art. 41. A promoção vertical ocorrerá conforme o limite percentual estabelecido 
para a classe, nos termos do art. 18 desta Lei Complementar.

TÍTULO IV
DA COMISSÃO PERMANENTE

Art. 42. Fica instituída a Comissão Permanente da Carreira de Auditoria Fiscal de 
Mobilidade Urbana que será composta exclusivamente por servidores do quadro efetivo 
da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana.

§ 1° A Comissão Permanente da Carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana 
será composta por 1 (um) presidente e seu suplente; 1 (um) servidor e seu suplemente; 
e 1 (um) representante da entidade de classe da categoria funcional e seu suplente.

§ 2° Caberá à Comissão Permanente analisar o pedido e avaliar a solicitação de 
promoção vertical bem como eventual requerimento de reconsideração.

§ 3° A Comissão Permanente terá prazo de 60 (sessenta) dias úteis para 
apresentar parecer conclusivo, e, em sendo favorável, a promoção vertical produzirá 
os efeitos financeiros a partir do mês subsequente à solicitação do servidor da carreira.

§ 4° Os membros referidos no § 1º deste artigo, serão designados por ato próprio 
do Diretor-Presidente do órgão municipal de transporte e trânsito, com mandato de até 
02 (dois) anos, podendo ser reconduzido.

§ 5º A Comissão Permanente da Carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade 
Urbana será regulamentada por ato do Diretor-Presidente do órgão municipal de 
transporte e trânsito, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis a contar da publicação desta 
Lei Complementar.

TÍTULO V
DOS DIREITOS, VANTAGENS 
E BENEFÍCIOS FINANCEIROS

Art. 43. Os direitos, vantagens e benefícios financeiros previstos nesta Lei 
Complementar não excluem outros decorrentes da legislação aplicada ao servidor 
público municipal.

CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 44. Vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor pelo 
exercício de cargo público, com valores fixados no Anexo II desta Lei Complementar, que 
são estabelecidos conforme os seguintes critérios:

§ 1º das classes horizontais, incidindo percentual de 5% (cinco por cento) sobre 
o vencimento da classe imediatamente anterior.

§ 2º das classes verticais:

a) na terceira classe, inicial;

b) na segunda classe, 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da terceira 
classe;

c) na primeira classe, 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento da segunda 
classe;

d) na classe especial, 120% (cento e vinte por cento) sobre o vencimento da 
primeira classe.

Parágrafo único. O vencimento dos servidores da carreira de Auditoria Fiscal 
de Mobilidade Urbana será revisto na mesma data que os demais servidores públicos do 
Município.

Art. 45. A remuneração do integrante da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade 
Urbana é composta pelo vencimento acrescido das vantagens financeiras de caráter 
pessoal, funcional, serviço, indenizatória e auxílios.

Parágrafo único. O valor da remuneração permanente, percebidas regularmente, 
é irredutível.

CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS FINANCEIRAS

Art. 46. Ao vencimento do servidor integrante da carreira de Auditoria Fiscal 
de Mobilidade Urbana serão acrescidas, em virtude do preenchimento de requisitos, as 
vantagens financeiras previstas no Estatuto do Servidor Público Municipal e legislações 
pertinentes.

Art. 47. Constituem vantagens financeiras de caráter funcional do servidor da 
carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana, as previstas no Estatuto do Servidor 
Público Municipal e o adicional de fiscalização municipal.

Art. 48. Constituem vantagens financeiras indenizatórias do servidor da carreira 
de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana, as previstas no Estatuto do Servidor Público 
Municipal e:

I - indenização de transporte;

II - bônus de eficiência.

CAPÍTULO III
DAS VANTAGENS FINANCEIRAS DE CARÁTER PESSOAL

Seção única
Do Adicional de Incentivo à Capacitação

Art. 49. O adicional de incentivo à capacitação será concedido ao servidor da 
carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana, mediante comprovação de escolaridade 
regular superior à requerida para ocupar o respectivo cargo ou função, no valor de 
10% (dez por cento) do vencimento, na forma de regulamento aprovado pelo Prefeita 
Municipal.

CAPÍTULO IV
DAS VANTAGENS FINANCEIRAS DE CARÁTER FUNCIONAL

Seção Única
Do Adicional de Fiscalização Municipal

Art. 50. O adicional de fiscalização municipal disposto nesta Lei Complementar e 
Estatuto do Servidor Público Municipal, será concedido ao servidor integrante da carreira 
de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana pelo desempenho das funções relativas ao 
poder de polícia administrativa, auditoria técnico-operacional e das atribuições previstas 
no art. 9º desta Lei Complementar ou das atribuições dos demais órgãos executivos de 
transporte e trânsito.

Art. 51. Os servidores ativos integrantes da carreira de Auditoria Fiscal de 
Mobilidade Urbana, nomeados ou designados para o exercício de cargo em comissão e/
ou funções de confiança, bem como para as funções de carreira receberão o adicional de 
fiscalização municipal preconizado e calculado nesta Lei Complementar, além dos demais 
benefícios financeiros, decorrentes da nomeação ou função designada.

Art. 52. O Adicional de Fiscalização Municipal, que é modalidade das vantagens 
financeiras de função, compõe a remuneração juntamente com o vencimento base e é 
irredutível.

Parágrafo único. O adicional a que se refere o caput deste artigo será concedido 
independentemente das outras vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor, sendo 
condição necessária para sua percepção que o servidor:

I - cumpra a escala, em período ininterrupto de 6h (seis horas), diurno ou noturno, 
e esteja disponível, mediante convocação prévia, para a prestação de escalas adicionais, 
em sistema de rodízio, de acordo com as especificidades do cargo efetivo, cargo em 
comissão e/ou funções de confiança, bem como para as funções de carreira ou ainda 
em 2 (dois) períodos que juntos somem 8h (oito horas) diárias de jornada de trabalho;

II - cumpra, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de escalas adicionais mensais, 
com jornadas de 6h (seis horas) ininterruptas, exceto nos casos de servidor em licença 
ou afastamento amparados por Lei, de servidor que cumpra jornada de trabalho de 8h 
(oito horas) diárias a critério da chefia imediata, de servidor designado ou nomeado 
para cargo em comissão e/ou funções de confiança, bem como para as funções de 
carreira que cumpra jornada de trabalho de 8h (oito horas) diárias a critério da chefia e 
de servidor que tenha atingido a pontuação excedente do artigo 59, inciso II, desta Lei 
Complementar, na ficha de desempenho, suficiente para suprir a redução das escalas 
adicionais mencionadas neste inciso.

Art. 53. Comprovada a inobservância das condições estabelecidas no art. 52, 
o servidor receberá uma pontuação negativa correspondente ao dobro dos pontos 
especificados pelo serviço previsto na ficha de desempenho, constante no Anexo I desta 
Lei Complementar.

Art. 54. Para efeito desta Lei Complementar, será considerado Chefe de Núcleo, 
Chefe de Divisão, Gerente, Diretor ou Assessor, da área de fiscalização ou auditoria técnico-
operacional, servidor detentor do cargo da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade 
Urbana, responsável por setor na área do sistema de mobilidade e acessibilidade urbana, 
sistema de transporte, sistema viário e trânsito, e compete:

I - chefiar, gerenciar ou dirigir o desenvolvimento de tarefas, atividades, 
procedimentos, serviços e rotinas na sua área de atuação;

II - chefiar, gerenciar ou dirigir a execução das atividades, tarefas, procedimentos, 
serviços e rotinas na sua área de atuação, de forma a assegurar a unidade de ação, a 
otimização dos resultados, a publicidade, a motivação dos atos e o cumprimento da 
legislação vigente;

III - cumprir e fazer cumprir esta Lei Complementar, o Estatuto dos Servidores 
Municipais, o Regimento Interno do órgão municipal de transporte e trânsito, o 
Planejamento Estratégico, os Planos de Ações e as demais normas afetas ao órgão 
municipal de transporte e trânsito.

Art. 55. Os ocupantes de cargo em comissão e/ou funções de confiança, bem 
como de funções de carreira devem intercambiar informações em tempo hábil, a fim de 
viabilizar e efetivar o cálculo do valor do adicional de fiscalização municipal, para não 
prejudicar as outras unidades.

Subseção Única
Da Avaliação e Forma de Pagamento

Art. 56. A pontuação da ficha de desempenho terá como base o resultado 
numérico obtido pelo servidor na execução de atividades e tarefas estabelecidas no 
Anexo I desta Lei Complementar.
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§ 1° A ficha de desempenho, para servidores nomeados ou designados para 
cargo em comissão e/ou funções de confiança, bem como para as funções de carreira, 
será exclusivamente para controle de escalas adicionais.

§ 2° A apuração dos pontos da ficha do Anexo I desta Lei Complementar deverá 
seguir a mesma interpretação para todos os Auditores Fiscais de Mobilidade Urbana.

§ 3° Os pontos serão atribuídos para cada auditor fiscal, independente do trabalho 
ter sido realizado individualmente ou em equipe, e de forma cumulativa se pontuado 
em mais de um item simultaneamente, com exceção de auditores fiscais que atuem 
em atividades internas, administrativas, unidades de assessorias ou auditoria técnico-
operacional que pontuarão na ficha de desempenho, do item 1(um) ao 41 (quarenta 
eum), exclusivamente no item 16(dezeseis) ou 17(dezessete), respectivamente.

§ 4° Na contagem de pontos da ficha de desempenho partir-se-á da pontuação 
mínima, 0 (zero) ponto, somando-se a pontuação referente aos serviços desenvolvidos 
pelo auditor fiscal. Para o caso de não atendimento de ordem legal e legítima, os itens 
infringidos serão pontuados com valor negativo e em dobro.

§ 5° Aos servidores detentores dos cargos da carreira de Auditoria Fiscal de 
Mobilidade Urbana designados ou nomeados para cargo em comissão e/ou funções de 
confiança, bem como para as funções de carreira, será considerada a Média do Valor do 
Adicional de Fiscalização Municipal obtido pelos Auditores Fiscais de Mobilidade Urbana, 
sem cargos em comissão, funções de confiança, e nem funções de carreira, multiplicado 
pelo índice de função expresso no artigo 61, inciso V desta Lei Complementar.

Art. 57. O valor do Adicional de Fiscalização Municipal será calculado para 
cada servidor, na Ficha de Desempenho, individualmente, considerando o resultado da 
somatória mensal dos pontos positivos e negativos, estes últimos apurados no mês em 
que foi constatado erro doloso, omissão ou falta injustificada, de acordo com os critérios 
estabelecidos nesta Lei Complementar e em seu Anexo I.

§ 1° A apuração da pontuação de avaliação será efetuada, mensalmente, no 
início de cada mês, e o Adicional de Fiscalização Municipal pago juntamente com a 
remuneração do mês subsequente ao mês da apuração.

§ 2° A existência de saldo de pontos negativos, após a apuração mensal, implicará 
na atribuição de 0 (zero) ponto para o mês de apuração e no desconto dos pontos 
negativos restantes nos meses subsequentes.

§ 3° O total dos pontos obtidos na ficha de desempenho, será dividido pela 
Média do Desempenho Fiscal dos servidores do mesmo setor de atividade, conforme 
organização estabelecida pela chefia, resguardada a semelhança de atividade e/ou 
períodos. Também poderá ser individualizado o cálculo de servidores devido a licenças 
e afastamentos.

Art. 58. Para fim de pagamento do Adicional de Fiscalização Municipal, nos 
períodos de férias anuais remuneradas, fracionadas ou não, licenças e afastamentos, 
ambos remunerados e amparados por lei, afastamentos do serviço para curso por 
determinação da chefia e substituições de titulares de cargo em comissão e/ou funções 
de confiança, bem como para as funções de carreira, o valor será obtido considerando- 
se:

I - a média mensal dos 12 (doze) últimos valores do Adicional de Fiscalização 
Municipal obtidos pelo servidor, quando já tenha percebido o Adicional de Fiscalização 
Municipal por 1 (um) ano ou mais;

II - a média proporcional dos valores do Adicional de Fiscalização Municipal obtidos 
no período, para servidor que tenha percebido o Adicional de Fiscalização Municipal por 
período inferior a 12 (doze) meses.

§ 1° No mês em que ocorrer os casos previstos no caput, com exceção das 
substituições de titulares de cargo em comissão e/ou funções de confiança, bem como 
de funções de carreira, em período inferior a 30 (trinta) dias, considerar-se-á, para 
esse período, 1/30 (um trinta avos) dos pontos obtidos na última Ficha de Desempenho 
pontuada e proporcionalmente aos dias de férias, licenças e afastamentos referidos no 
caput, calculados conforme inciso I e II deste parágrafo:

I - 1/30 (um trinta avos) dos pontos obtidos pela somatória dos itens 1(um) 
a 41(quarenta e um) da última Ficha de Desempenho pontuada e proporcionalmente 
aos dias de férias, licenças e afastamentos referidos no caput deste artigo que será 
adicionado diretamente ao item 28 (vinte e oito) da ficha de desempenho;

II - 1/30 (um trinta avos) de 1632(mil seiscentos e trinta e dois) pontos e 
proporcionalmente aos dias de férias, licenças e afastamentos referidos no caput deste 
artigo que será adicionado ao item 42(quarenta e dois) da ficha de desempenho.

§ 2° Os substitutos, dos servidores nomeados ou designados para cargo em 
comissão e/ou funções de confiança, bem como para as funções de carreira, nas 
hipóteses do caput deste artigo, farão jus ao recebimento do Adicional de Fiscalização 
Municipal do cargo e/ou função ao qual estiverem substituindo, proporcionalmente aos 
dias de substituição, mais 1/30 (um trinta avos) do valor do seu Adicional de Fiscalização 
Municipal, referente ao mês imediatamente anterior, para cada dia trabalhado sem a 
substituição. Na hipótese deste parágrafo não será apurado a ficha de desempenho, se 
houver, do substituto para o mês em que ocorrer a substituição.

§ 3° Para os titulares dos cargos em comissão e/ou funções de confiança, bem 
como para as funções de carreira, no mês em que ocorrer os casos previstos no caput 
deste artigo será considerado para fins de pagamento do Adicional de Fiscalização 
Municipal como de efetivo exercício.

Art. 59. O resultado da Ficha de Desempenho para fim de cálculo do Adicional de 
Fiscalização Municipal, deverá observar:

I - a somatória da pontuação da Ficha de Desempenho, dos itens 42 (quarenta e 
dois) a 51(cinquenta e um), que exceder 1.632     (mil seiscentos e trinta e dois) pontos 
será inserida no item 52(cinquenta e dois) e posteriormente transportada para a próxima 
ficha de desempenho pontuada e será incluída no item 42 (quarenta e dois);

II - o excedente da pontuação da somatória dos itens 42(quarenta e dois) a 
51(cinquenta e um) não poderá ultrapassar 2500(dois mil e quinhentos) pontos, ficando 
sob responsabilidade da função Auditor Chefe imediato realizar esse controle, conforme 
o caso, sob pena de abuso de poder, contra o auditor fiscal, em caso de comprovada má 
fé.

Art. 60. No cálculo da apuração para fim de pagamento do Adicional de 
Fiscalização Municipal, aplicar-se-ão as seguintes fórmulas:

I - Para os Auditores Fiscais de Mobilidade Urbana:

AFM = ( FD ) x BC x VI
             MDF

II - Para os Auditores Fiscais de Mobilidade Urbana, nomeados e designados, 
para cargos em comissão e/ou funções de confiança, bem como para as funções de 
carreira: AFM = MVAFM X IF.

Art. 61. Para fins desta Lei Complementar considera-se:

I - AFM = Adicional de Fiscalização Municipal;

II - FD = Total de pontos obtidos na Ficha de Desempenho;

III - VI = Valor do vencimento inicial do cargo de Auditor Fiscal de Mobilidade 
Urbana, classe vertical terceira e classe horizontal A;

IV - BC = 19,5771 (Base de Correção);

V - IF = Índice de Função, que corresponde a 1,25 para Auditor Supervisor; 1,35 
para Auditor Chefe e Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana, designado ou nomeado, para 
cargo em comissão e/ou função de confiança; e 1,45 para Auditor Fiscal de Mobilidade 
Urbana, designado ou nomeado, para cargo em comissão e/ou função de confiança na 
área de fiscalização, unidades de assessorias ou auditoria técnico-operacional;

VI - MDF = Média do Desempenho dos auditores fiscais do mesmo setor de 
atividade, conforme organização estabelecida pela chefia, resguardada a semelhança de 
atividade e/ou períodos;

VII - MVAFM = Média do Valor do Adicional de Fiscalização Municipal dos 
auditores fiscais de mobilidade urbana sem cargos em comissão, funções de confiança 
ou funções de carreira.

Art. 62. A inidoneidade ou falsidade de dados constantes de documentos emitidos 
com o fim de proporcionar vantagem ao autor e/ou a terceiro do procedimento implicará 
em responsabilidade funcional, punível nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, independentemente do desconto em dobro dos pontos auferidos de forma 
fraudulenta.

CAPÍTULO V
DAS VANTAGENS FINANCEIRAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Seção I
Da Indenização de Transporte

Art. 63. A indenização de transporte, vantagem financeira de caráter indenizatório 
instituída no Estatuto do Servidor Público Municipal, destina-se indenizar as despesas 
decorrentes dos deslocamentos para executar atividades referentes as atribuições da 
carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana sem a utilização de veículos oficiais, e 
também tem como finalidade ressarcir gastos mínimos como:

I - depreciação acelerada do bem, pelo desgaste e avarias mecânicas, de lataria 
e de pintura;

II - abastecimento, lubrificação, pneus, freios e alinhamentos;

III - serviços de manutenção preventiva e corretiva;

IV - aquisição e reposição de peças;

V - seguros;

VI - impostos, documentações e emplacamento;

VII - tempo, fora da jornada de trabalho, gasto para as manutenções preventivas 
e corretivas;

VIII - limpeza externa e interna dos veículos;

IX - custo com estacionamento privado;

X - custo de oportunidade.

§ 1° A indenização de transporte será devida ao servidor ocupante do cargo de 
Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana mediante autorização da unidade de lotação.

§ 2° A indenização de transporte será devida ao servidor ocupante do cargo 
de Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana quando desempenhar cargo em comissão e/
ou funções de confiança, bem como para as funções de carreira e demais funções da 
Administração Pública.

Art. 64. A indenização de transporte será devida mensalmente aos ocupantes do 
cargo de Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana, e poderá ser concedida até o  limite de 1/3 
(um terço) do valor do seu Adicional de Fiscalização Municipal.

§ 1° O Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana não fará jus à indenização de 
transporte nos casos de afastamentos e licenças, nem em valor superior ao estipulado 
no caput deste artigo.

§ 2° Não será considerado afastamento do cargo, o exercício de atribuições 
funcionais decorrentes de nomeação ou designação para cargo em comissão e/ou função 
de confiança no âmbito das três esferas do poder público.

§ 3° A indenização de transporte não será paga cumulativamente com auxílio- 
transporte ou qualquer outra vantagem sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

§ 4° O valor da indenização de transporte previsto no caput deste artigo será 
pago a partir de regulamento devidamente aprovado e publicado pelo Prefeito Municipal, 
mantendo-se, até que o novo regulameno seja publicado, o pagamento atualizado do 
valor conforme art. 3º do Decreto n.14.252, de 17 de abril de 2020.

§ 5° O regulamento previsto no § 4º deste artigo deverá ser elaborado quando 
as receitas dos últimos três quadrimestres que antecedem a dezembro do ano posterior 
se comportarem minimamente ao patamar médio apresentado nos relatórios de gestão 
fiscal dos três quadrimestres do ano anterior.

Art. 65. O Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana, quando no desempenho de suas 
atribuições, fica isento do pagamento de tarifas do estacionamento regulamentado.

Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo, dar-se-á mediante 
Comunicação Interna encaminhada pela unidade de lotação à Diretoria da Presidência 
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do órgão municipal de transporte e trânsito.

Art. 66. Para o atendimento do disposto no artigo 65 desta Lei Complementar, 
o órgão municipal de transporte e trânsito disponibilizará credencial individual, a qual 
deverá ser utilizada no interior do veículo.

Seção I
Do Bônus de Eficiência

Art. 67. Fica instituido o bônus de eficiência na atividade de Auditoria Fiscal de 
Mobilidade Urbana, vantagem financeira de caráter indenizatório, aos Auditores Fiscais 
de Mobilidade Urbana, como incentivo, estímulo ao aumento da eficiência e prêmio pelo 
êxito na efetivação e superação de metas estabelecidas.

§ 1° O valor do bônus de eficiência previsto no caput deste artigo será calculado 
e pago a partir de regulamento aprovado pelo Prefeito Municipal.

§ 2° O regulamento previsto no § 1º deste artigo deverá ser elaborado quando 
as receitas dos últimos três quadrimestres que antecedem a dezembro do ano posterior 
se comportarem minimamente ao patamar médio apresentado nos relatórios de gestão 
fiscal dos três quadrimestres do ano anterior.

Art. 68. O bônus creditado aos integrantes da carreira de Auditoria Fiscal de 
Mobilidade Urbana como prêmio deverá obececer as disposições estabelicidas pela  Lei 
Complementar n. 190, de 22 de dezembro 2011,  que disciplina o  Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Campo Grande-MS, cujas especificidades 
deverão serem regulamentadas por meio de Decreto edtitado pelo Chefe do Poder 
Executivo.

CAPÍTULO VI
DOS BENEFÍCIOS

Art. 69. Aos servidores da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana 
serão concedidos os benefícios previstos no Estatuto do Servidor Público Municipal, além 
daqueles previstos nas legislações pertinentes.

TÍTULO VI
DOS AFASTAMENTOS, DA LICENÇA E DO TEMPO DE SERVIÇO

CAPÍTULO I
DOS AFASTAMENTOS

Art. 70. Os efeitos legais de afastamentos, de licenças e de contagem de tempo 
de serviço serão considerados como previstos no Estatuto do Servidor Público Municipal, 
além daqueles previstos nas legislações pertinentes.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 71. O valor monetário do Adicional de Fiscalização Municipal não pode ser 
inferior ao último valor obtido na vigência do Decreto Municipal n. 13.565 de 18 de julho 
de 2018, recebido pelo servidor.

Seção Única
Do Enquadramento para fins de transformação

Art. 72. O cargo de Fiscal de Transporte e Trânsito do Quadro Permanente de 
Pessoal da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande fica denominado 
Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana.

Art. 73. O enquadramento na carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana 
dos atuais servidores detentores do cargo de Fiscal de Transporte e Trânsito, do Quadro 
Permanente de Pessoal do órgão municipal de transporte e trânsito, será realizado no 
prazo de 30 (trinta) dias úteis após a publicação desta Lei Complementar.

Art. 74. Fica assegurado o reposicionamento na classe horizontal e vertical 
seguindo os seguintes procedimentos e cronogramas:

I - do enquadramento na classe horizontal:

a) de acordo com o tempo de serviço prestado ao Município, estando assegurado 
o tempo de serviço contado até a data de publicação dessa Lei Complementar;

b) o tempo de serviço não utilizado na reclassificação da classe horizontal será 
computado como de efetivo serviço na classe horizontal em que foi classificado, sendo 
utilizado para cálculo da próxima promoção horizontal conforme art. 34 desta Lei 
Complementar;

c) O servidor integrante da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana será 
classificado na respectiva classe horizontal por meio de ato do Poder Executivo Municipal, 
que expedirá a relação constando os servidores integrantes da carreira de Auditoria 
Fiscal de Mobilidade Urbana no respectivo enquadramento horizontal, de acordo com 
o tempo de serviço já despendido, bem como a quantidades de dias não utilizados na 
reclassificação a ser utilizada posteriormente;

II - do enquadramento na classe vertical:

a) na data da publicação desta Lei Complementar na terceira classe do cargo de 
Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana;

b) reposicionamento dos servidores nas classes verticais superiores a inicial 
em conformidade com a qualificação profissional e respeitando o quantitativo de vagas 
previsto em cada classe vertical, utilizando os critérios de desempate quando for o caso, 
até dezembro de 2023;

§ 1° Fica garantido aos atuais servidores enquadrados no cargo efetivo da carreira 
de Auditoria Fiscal de Mobilidade Urbana a percepção de todas as vantagens pecuniárias 
pertinentes à carreira.

§ 2° São assegurados aos servidores detentores de cargo da carreira de Auditoria 
Fiscal de Mobilidade Urbana os direitos adquiridos, para todos os efeitos legais.

§ 3º O prazo previsto na alínea “b”, do inciso II, deste artigo, será prorrogado 
por mais um ano, no caso das receitas dos últimos três quadrimestres que antecedem a 
dezembro de 2023 não se comportarem minimamente ao patamar médio apresentado 
nos relatórios de gestão fiscal dos três quadrimestres do ano de 2022.

Art. 75. Os cargos vagos permanecerão na posição inicial das categorias funcionais, 
sendo redistribuídos para posições superiores, observados os limites estabelecidos no 
art. 18 desta Lei Complementar, para atender às movimentações por promoção vertical.

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 76. Fica estabelecido, na data de publicação desta Lei Complementar, como 
vencimento da classe horizontal A do cargo da carreira de Auditoria Fiscal de Mobilidade 
Urbana os valores fixados no Anexo II desta Lei Complementar.

Art. 77. Conforme previsão expressa no Estatuto do Servidor Público Municipal, 
o Adicional de Fiscalização Municipal deverá ser calculado na forma prevista nesta Lei 
Complementar, dispensando regulamentação para eficácia plena e revogando-se todas 
as disposições em contrário.

Art. 78. Nos casos omissos quanto aos critérios dispostos nessa Lei Complementar, 
será aplicado subsidiariamente os regramentos insculpidos nas legislações municipais 
específicas e Estatuto do Servidor Público Municipal.

Art. 79. Para os efeitos desta Lei Complementar, serão considerados os trimestres:

I - primeiro trimestre: janeiro, fevereiro e março;

II - segundo trimestre: abril, maio e junho;

III - terceiro trimestre: julho, agosto e setembro;

IV - quarto trimestre: outubro, novembro e dezembro.

Art. 80. Será comemorado em 11 de março, o dia do Auditor Fiscal de Mobilidade 
Urbana.

Art. 81. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

ANEXO I 
LEI COMPLEMENTAR n. 454, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
FICHA DE DESEMPENHO 

 

Item Especificação Unidade base 
cálculo 

Pontuação 
p/ serviço 
realizado 

Pontuação 
negativa 

1 Participação em operações diversas, por determinação da 
chefia, no período diurno. hora 40 -80 

2 Participação em operações diversas, por determinação da 
chefia, no período noturno. hora 48 -96 

3 Coleta ou pesquisa, em ambiente interno ou externo, de 
dados estatísticos. hora 40 -80 

4 
Coleta ou pesquisa, em ambiente interno ou externo, de 
dados estatísticos de base de cálculo ou de composição de 
planilha. 

hora 40 -80 

5 Apuração de reclamação, sugestão ou análise com parecer 
técnico. por ato 50 -100 

6 Comunicação escrita referente ao sistema viário. por ato 10 -20 

7 
Relatório de ocorrência, boletim de atendimento ao 
usuário ou registro de reclamação e sugestão de usuário 
em ambiente interno ou externo. 

por ato 5 -10 

8 Participação de reunião para instrução e repasse de 
informações. hora 40 -80 

9 Realização de retenção de mercadorias, produtos, 
materiais e equipamentos. hora 40 -80 

10 Realização de apreensão/ remoção de mercadorias, 
produtos, materiais e equipamentos. por ato 50 -100 

11 Condução de pessoa apreendida à delegacia. hora 40 -80 

12 

Ação de remoção ou demolição de estrutura que não 
atende as normas urbanísticas, nos passeios e vias 
públicas, e que impede ou dificulta a fluidez dos usuários 
do sistema viário. 

hora 40 -80 

13 Ação de retirada de faixas e placas de logradouros 
públicos. por ato 10 -20 

14 Ação de fiscalização em empresa que de qualquer modo se 
utilize do sistema viário. por ato 40 -80 

15 Análise, consistência ou implantação de dados em 
sistema. hora 40 -80 

16 Participação no expediente de 6h (não consideradas as 
horas de escalas adicionais). hora 25 -50 

17 Participação no expediente de 8h (não consideradas as 
horas de escalas adicionais). hora 25 -50 

18 Vistoria Urbana. por ato 40 -80 

19 Vistoria Veicular. por ato 15 -30 

20 Vistoria Rural. hora 60 -120 
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ANEXO I 
LEI COMPLEMENTAR n. 454, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
FICHA DE DESEMPENHO 

 

Item Especificação Unidade base 
cálculo 

Pontuação 
p/ serviço 
realizado 

Pontuação 
negativa 

1 Participação em operações diversas, por determinação da 
chefia, no período diurno. hora 40 -80 

2 Participação em operações diversas, por determinação da 
chefia, no período noturno. hora 48 -96 

3 Coleta ou pesquisa, em ambiente interno ou externo, de 
dados estatísticos. hora 40 -80 

4 
Coleta ou pesquisa, em ambiente interno ou externo, de 
dados estatísticos de base de cálculo ou de composição de 
planilha. 

hora 40 -80 

5 Apuração de reclamação, sugestão ou análise com parecer 
técnico. por ato 50 -100 

6 Comunicação escrita referente ao sistema viário. por ato 10 -20 

7 
Relatório de ocorrência, boletim de atendimento ao 
usuário ou registro de reclamação e sugestão de usuário 
em ambiente interno ou externo. 

por ato 5 -10 

8 Participação de reunião para instrução e repasse de 
informações. hora 40 -80 

9 Realização de retenção de mercadorias, produtos, 
materiais e equipamentos. hora 40 -80 

10 Realização de apreensão/ remoção de mercadorias, 
produtos, materiais e equipamentos. por ato 50 -100 

11 Condução de pessoa apreendida à delegacia. hora 40 -80 

12 

Ação de remoção ou demolição de estrutura que não 
atende as normas urbanísticas, nos passeios e vias 
públicas, e que impede ou dificulta a fluidez dos usuários 
do sistema viário. 

hora 40 -80 

13 Ação de retirada de faixas e placas de logradouros 
públicos. por ato 10 -20 

14 Ação de fiscalização em empresa que de qualquer modo se 
utilize do sistema viário. por ato 40 -80 

15 Análise, consistência ou implantação de dados em 
sistema. hora 40 -80 

16 Participação no expediente de 6h (não consideradas as 
horas de escalas adicionais). hora 25 -50 

17 Participação no expediente de 8h (não consideradas as 
horas de escalas adicionais). hora 25 -50 

18 Vistoria Urbana. por ato 40 -80 

19 Vistoria Veicular. por ato 15 -30 

20 Vistoria Rural. hora 60 -120 
 

21 Elaboração e/ ou execução de interdição de logradouros 
públicos, obras e eventos. por ato 40 -80 

22 
Controle e/ou permanência em interdição/intervenção de 
logradouros públicos, obras e/ou eventos no período 
diurno. 

hora 40 -80 

23 
Controle e/ou permanência em interdição/intervenção de 
logradouros públicos, obras e/ou eventos no período 
noturno. 

hora 48 -96 

24 
Registro de acidente de trânsito (relatório quando 
determinar desobstrução de vias, quando houver acordo 
entre as partes ou chamar o juizado de trânsito). 

por ato 25 -50 

25 Escolta de pessoas, animais ou veículos nas vias de 
circunscrição municipal. hora 40 -80 

26 Emissão de Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito 
- BOAT (com ou sem vítima). por ato 200 -400 

27 
Expedição de documentos aos munícipes: extratos, 
comunicados, alvarás, autorizações, permissões, 
concessões, certidões, e entrega de parecer técnico. 

por ato 10 -20 

28 
Pontuação aferida por licenças, afastamentos, cursos por 
ordem da chefia e substituições, conforme art. 58 desta Lei 
Complementar. 

   

29 Vistoria de coletor irregulares de resíduos na via pública 
(caçambas ou similares). por ato 50 -100 

30 Vistoria de coletor regulares de resíduos na via pública 
(caçambas ou similares). por ato 05 -10 

31 Levantamentos técnicos in loco, com parecer para emissão 
de projetos / autorizações. por ato 50 -100 

32 Vistoria in loco para emissão de termo de aceite. por ato 50 -100 

33 Vistoria de regularização de notificação. por ato 10 -20 

34 Emissão de contrarrazão em processos fiscalizatórios. por ato 50 -100 

35 Realização de diligências (por determinação superior). hora 30 -60 

36 Inspeção/Reinspeção em concessionários e 
permissionários sujeitos à fiscalização. por local 50 -100  

37 

Expedição/Cobrança de Boletim de Vistoria e Orientação 
ou Relatório de Inspeção em atividade de: baixa 
complexidade - 15 pontos por documento; média 
complexidade - 35 pontos por documento; alta 
complexidade - 70 pontos por documento. 

por 
documento   

38 Elaboração, execução e avaliação de projetos em 
Mobilidade Urbana. hora 50 -100 

39 
Realização de ato para verificação da existência ou 
renovação de 
Licença/Certidão/Autorização/Certificado de Vistoria. 

hora 30 -60 

40 Emissão de Licença, Certidão, Autorização, Certificado de 
Vistoria (carimbo e assinatura). 

por 
documento 30 -60 

41 Instrução/parecer técnico/avaliação técnica em Processo 
Administrativo Fiscal. por ato 50 -100 

Somatória dos pontos obtidos do item 1 ao item 41.    

42 

Transporte da pontuação do item 55 da última Ficha de 
Avaliação Fiscal pontuada (Art. 57, I, desta Lei 
Complementar) e pontos referentes ao II, do §1°, do art. 
56 desta Lei Complementar. 

   

43 

Convocação para escala adicional no período diurno em dia 
útil fora do expediente, em finais de semana, pontos 
facultativos e feriados. 
 
 

hora 68 -136 

44 
Convocação para escala adicional no período noturno em 
dia útil fora do expediente, em finais de semana, pontos 
facultativos e feriados. 

hora 82 -164 

45 Permanência no expediente em dias úteis por 
determinação da chefia (pós escala / expediente). hora 68 -136 

46 
Permanência em escala adicional em dia útil fora do 
expediente, em finais de semana, pontos facultativos e 
feriados por determinação da chefia (pós escala adicional). 

hora 82 -164 

47 Convocação prévia (pós escala / expediente). hora 68 -136 

48 Convocação prévia (pós escala adicional). hora 92 -184 

49 
Participação em programa de treinamento ou 
aperfeiçoamento na qualidade de coordenador (extra 
escala / expediente). 

hora 80 -160 

50 
Participação em programa de treinamento ou 
aperfeiçoamento na qualidade de docente (extra escala / 
expediente). 

hora 60 -120 

 

37 

Expedição/Cobrança de Boletim de Vistoria e Orientação 
ou Relatório de Inspeção em atividade de: baixa 
complexidade - 15 pontos por documento; média 
complexidade - 35 pontos por documento; alta 
complexidade - 70 pontos por documento. 

por 
documento   

38 Elaboração, execução e avaliação de projetos em 
Mobilidade Urbana. hora 50 -100 

39 
Realização de ato para verificação da existência ou 
renovação de 
Licença/Certidão/Autorização/Certificado de Vistoria. 

hora 30 -60 

40 Emissão de Licença, Certidão, Autorização, Certificado de 
Vistoria (carimbo e assinatura). 

por 
documento 30 -60 

41 Instrução/parecer técnico/avaliação técnica em Processo 
Administrativo Fiscal. por ato 50 -100 

Somatória dos pontos obtidos do item 1 ao item 41.    

42 

Transporte da pontuação do item 55 da última Ficha de 
Avaliação Fiscal pontuada (Art. 57, I, desta Lei 
Complementar) e pontos referentes ao II, do §1°, do art. 
56 desta Lei Complementar. 

   

43 

Convocação para escala adicional no período diurno em dia 
útil fora do expediente, em finais de semana, pontos 
facultativos e feriados. 
 
 

hora 68 -136 

44 
Convocação para escala adicional no período noturno em 
dia útil fora do expediente, em finais de semana, pontos 
facultativos e feriados. 

hora 82 -164 

45 Permanência no expediente em dias úteis por 
determinação da chefia (pós escala / expediente). hora 68 -136 

46 
Permanência em escala adicional em dia útil fora do 
expediente, em finais de semana, pontos facultativos e 
feriados por determinação da chefia (pós escala adicional). 

hora 82 -164 

47 Convocação prévia (pós escala / expediente). hora 68 -136 

48 Convocação prévia (pós escala adicional). hora 92 -184 

49 
Participação em programa de treinamento ou 
aperfeiçoamento na qualidade de coordenador (extra 
escala / expediente). 

hora 80 -160 

50 
Participação em programa de treinamento ou 
aperfeiçoamento na qualidade de docente (extra escala / 
expediente). 

hora 60 -120  

51 

Participação em reunião para instrução e repasse de 
informações ou em programa de treinamento ou 
aperfeiçoamento na qualidade de discente (extra escala / 
expediente). 

hora 40 -80 

Somatória dos pontos obtidos do item 42 ao item 51.    

52 
Somatória a ser transportada para a próxima Ficha de 
Avaliação Fiscal por ultrapassar o limite do Art. 57, inciso I, 
desta Lei Complementar. 

   

 
             CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A TABELA  

I. Poderão ser acrescidos novos serviços e procedimentos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal;
II. Todo e qualquer procedimento mal elaborado receberá uma pontuação negativa, com valor dobrado, em 
relação aos pontos especificados pelo serviço da tabela; 
III. Quando houver realização de trabalho em equipe pelo Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana, os pontos serão 
computados individualmente para cada servidor. 

 

 

51 

Participação em reunião para instrução e repasse de 
informações ou em programa de treinamento ou 
aperfeiçoamento na qualidade de discente (extra escala / 
expediente). 

hora 40 -80 

Somatória dos pontos obtidos do item 42 ao item 51.    

52 
Somatória a ser transportada para a próxima Ficha de 
Avaliação Fiscal por ultrapassar o limite do Art. 57, inciso I, 
desta Lei Complementar. 

   

 
             CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A TABELA  

I. Poderão ser acrescidos novos serviços e procedimentos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal;
II. Todo e qualquer procedimento mal elaborado receberá uma pontuação negativa, com valor dobrado, em 
relação aos pontos especificados pelo serviço da tabela; 
III. Quando houver realização de trabalho em equipe pelo Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana, os pontos serão 
computados individualmente para cada servidor. 

 

ANEXO II 
LEI COMPLEMENTAR n. 454, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARREIRA DE AUDITORIA FISCAL DE MOBILIDADE URBANA 

 
TABELA - AUDITOR FISCAL DE MOBILIDADE URBANA 
Válido até 30 de novembro de 2022. 

CLASSE CLASSE HORIZONTAL 

VERTICAL 
A B C D E F G H 

Terceira  R$ 1.023,17  R$ 1.074,33  R$ 1.128,04  R$ 1.184,45 R$ 1.243,67 R$ 1.305,85 R$ 1.371,15 R$ 1.439,70 

Segunda  R$ 1.227,80  R$ 1.289,19  R$ 1.353,65  R$ 1.421,34 R$ 1.492,40 R$ 1.567,02 R$ 1.645,37 R$ 1.727,64 

Primeira  R$ 1.718,93  R$ 1.804,87  R$ 1.895,12  R$ 1.989,87 R$ 2.089,36 R$ 2.193,83 R$ 2.303,52 R$ 2.418,70 

Especial  R$ 3.781,64  R$ 3.970,72  R$ 4.169,25  R$ 4.377,72 R$ 4.596,60 R$ 4.826,43 R$ 5.067,75 R$ 5.321,14 

TABELA - AUDITOR FISCAL DE MOBILIDADE URBANA 
Válido a partir de 01 de dezembro de 2022 (Considerando o reajuste do art. 1º, incisiso II, da Lei n. 6.777, de 24 de fevereiro de 2022). 

CLASSE CLASSE HORIZONTAL 

VERTICAL 
A B C D E F G H 

Terceira  R$ 1.072,17  R$ 1.125,78  R$ 1.182,07  R$ 1.241,17 R$ 1.303,23 R$ 1.368,39 R$ 1.436,81 R$ 1.508,65 

Segunda  R$ 1.286,60  R$ 1.350,93  R$ 1.418,48  R$ 1.489,40 R$ 1.563,88 R$ 1.642,07 R$ 1.724,17 R$ 1.810,38 

Primeira  R$ 1.801,25  R$ 1.891,31  R$ 1.985,87  R$ 2.085,17 R$ 2.189,43 R$ 2.298,90 R$ 2.413,84 R$ 2.534,53 

Especial  R$ 3.962,74  R$ 4.160,88  R$ 4.368,92  R$ 4.587,37 R$ 4.816,74 R$ 5.057,57 R$ 5.310,45 R$ 5.575,97 
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LEI COMPLEMENTAR n. 455, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre a instituição e organização do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração da Área de Gestão Governamental da Previdência Social 
Municipal, e dá outras providências.
 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA 
NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande-MS, sanciono a seguinte Lei 
Complementar:

TÍTULO I
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Fica instituído o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da área de 
Gestão Governamental da Previdência Social Municipal, para compor as equipes de 
trabalho que atuam nas ações relacionadas às atividades governamentais técnico 
previdenciárias de competência do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande 
(IMPCG). 

§ 1° O Plano de Carreira e Remuneração dos profissionais agrupará o conjunto 
dos cargos com atuação nas atividades previdenciárias no IMPCG, com base na natureza 
técnico operacional das tarefas, na complexidade progressiva das atribuições e nas 
características e requisitos comuns de qualificação profissional. 

§ 2° Consideram-se atividades governamentais técnico previdenciárias, aquelas 
relacionadas ao Poder Municipal e integrantes do núcleo estratégico do Município de 
Campo Grande, que sejam de competência exclusiva do IMPCG, elencadas na Lei Orgânica 
do Município de Campo Grande e na Lei Previdenciária Municipal, em consonância com 
a Constituição Federal.

§ 3° O exercício das atividades de que trata o parágrafo anterior requer 
qualificação, capacitação e certificação, sendo de competência exclusiva dos ocupantes 
dos cargos que integram a Carreira de Gestão Governamental da Previdência Social 
Municipal.

§ 4° A organização da carreira de Gestão Governamental da Previdência Social 
Municipal tem por objetivo democratizar as oportunidades de ascensão profissional, 
implantar o sistema do mérito e incentivar a qualificação e a eficiência profissional dos 
servidores, assentada nos seguintes princípios institucionais:

I - universalidade: contemplando todos os servidores de diferentes profissões 
que atuam nas atividades previdenciárias do IMPCG;

II - uniformidade dos cargos: no que se refere à denominação, à natureza e 
complexidade das atribuições, às responsabilidades profissionais e à qualificação exigida 
para o seu exercício.

Art. 2° São adotados, para fim de aplicação desta Lei Complementar, os conceitos 
previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e as disposições das Leis 
Complementares, que estabelecem as diretrizes de organização dos planos de carreiras 
e do sistema remuneratório do Poder Executivo.

Seção I
Das Atribuições

Art. 3° O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de Gestão Governamental 
da Previdência Social Municipal organiza e estrutura os cargos compondo as equipes de 

trabalho para consecução dos objetivos institucionais da Previdência Social do Município.

§ 1° Os cargos desta carreira operam com exclusividade na execução de 
atribuições das ações governamentais relacionadas às seguintes atividades:

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

II - cumprimento dos critérios e obrigações exigíveis para a emissão do Certificado 
de Regularidade Previdenciária (CRP) do Município;

III - operacionalização das seguintes atividades:

a) arrecadação dos recursos previdenciários;

b) concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários;

c) gestão dos recursos financeiros e outros ativos previdenciários;

d) manutenção permanente de cadastro individualizado dos segurados ativos, 
aposentados e pensionistas;

e) operacionalização da perícia médica previdenciária.
 

§ 2° Consideram-se atribuições exclusivas dos cargos da Carreira de Gestão 
Governamental da Previdência Social Municipal, as seguintes tarefas:

I - análise de processos de concessão de benefícios;

II - emissão de parecer técnico para a concessão de benefícios previdenciários;

III - efetuar o cálculo de proventos de aposentadoria e pensão, para todos os 
fins;

IV - emitir apostila de proventos de benefícios previdenciários;

V - elaborar impactos financeiros referentes à apuração de custos com 
aposentadoria e pensão;

VI - elaborar a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas;

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

VIII - emitir Certidão de Tempo de Contribuição;

IX - gerir o cadastro individualizado dos servidores ativos, aposentados e 
pensionistas;

X - operacionalizar os sistemas estratégicos da Previdência Social;

XI - realizar visitas domiciliares para concessão de benefício previdenciário;

XII - elaborar o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse (DIPR), 
o Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) e  o Demonstrativo de Aplicações 
Financeiras (DAIR);

XIII - exercer atividades inerentes à compensação financeira entre os regimes de 
previdência e promover a gestão do sistema de Compensação Previdenciária (COMPREV);

ANEXO II 
LEI COMPLEMENTAR n. 454, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARREIRA DE AUDITORIA FISCAL DE MOBILIDADE URBANA 

 
TABELA - AUDITOR FISCAL DE MOBILIDADE URBANA 
Válido até 30 de novembro de 2022. 

CLASSE CLASSE HORIZONTAL 

VERTICAL 
A B C D E F G H 

Terceira  R$ 1.023,17  R$ 1.074,33  R$ 1.128,04  R$ 1.184,45 R$ 1.243,67 R$ 1.305,85 R$ 1.371,15 R$ 1.439,70 

Segunda  R$ 1.227,80  R$ 1.289,19  R$ 1.353,65  R$ 1.421,34 R$ 1.492,40 R$ 1.567,02 R$ 1.645,37 R$ 1.727,64 

Primeira  R$ 1.718,93  R$ 1.804,87  R$ 1.895,12  R$ 1.989,87 R$ 2.089,36 R$ 2.193,83 R$ 2.303,52 R$ 2.418,70 

Especial  R$ 3.781,64  R$ 3.970,72  R$ 4.169,25  R$ 4.377,72 R$ 4.596,60 R$ 4.826,43 R$ 5.067,75 R$ 5.321,14 

TABELA - AUDITOR FISCAL DE MOBILIDADE URBANA 
Válido a partir de 01 de dezembro de 2022 (Considerando o reajuste do art. 1º, incisiso II, da Lei n. 6.777, de 24 de fevereiro de 2022). 

CLASSE CLASSE HORIZONTAL 

VERTICAL 
A B C D E F G H 

Terceira  R$ 1.072,17  R$ 1.125,78  R$ 1.182,07  R$ 1.241,17 R$ 1.303,23 R$ 1.368,39 R$ 1.436,81 R$ 1.508,65 

Segunda  R$ 1.286,60  R$ 1.350,93  R$ 1.418,48  R$ 1.489,40 R$ 1.563,88 R$ 1.642,07 R$ 1.724,17 R$ 1.810,38 

Primeira  R$ 1.801,25  R$ 1.891,31  R$ 1.985,87  R$ 2.085,17 R$ 2.189,43 R$ 2.298,90 R$ 2.413,84 R$ 2.534,53 

Especial  R$ 3.962,74  R$ 4.160,88  R$ 4.368,92  R$ 4.587,37 R$ 4.816,74 R$ 5.057,57 R$ 5.310,45 R$ 5.575,97 

 

 

ANEXO III 
LEI COMPLEMENTAR n. 454, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
 
 
TABELA - QUANTITATIVO DO CARGO 

Denominação do Cargo Quantidade 

Auditor Fiscal de Mobilidade Urbana 148 
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XIV - executar outras funções especificadas em legislação específica.

Seção II
Da Estrutura da Carreira

Art. 4° A carreira é organizada e estruturada em cargos, segundo a natureza das 
funções que os integram, a similitude e a complexidade das atribuições e tarefas e os 
níveis de responsabilidade, bem como os conhecimentos básicos e técnicos especializados 
para atuar nas atividades discriminadas no art. 3° desta Lei Complementar.

Art. 5° A carreira de Gestão Governamental da Previdência Social Municipal é 
integrada pelos seguintes cargos:

I - Analista Previdenciário;

II - Técnico Previdenciário;

III - Programador de Sistemas Previdenciários;

IV - Assistente Previdenciário I;

V - Assistente Previdenciário II.

§ 1° Os cargos são desdobrados em 8 (oito) Referências Horizontais, identificadas 
por AP para o cargo de Analista Previdenciário, TP para os cargos de Técnico Previdenciário 
e  Programador de Sistemas Previdenciários, API para o cargo de Assistente Previdenciário 
I e APII para o cargo de Assistente Previdenciário II, seguidos pelas letras “A”, “B”, “C”, 
“D”, “E”, “F”, “G” e “H”.

§ 2° A estrutura vertical dos cargos da carreira de Gestão Governamental da 
Previdência Social Municipal corresponde a 4 (quatro) classes verticais, que determinam 
a posição hierárquica no cargo, observado o disposto nos artigos 11 e 12  desta Lei 
Complementar e atendidos os seguintes requisitos:

I - Analista Previdenciário:

a) terceira classe: graduação, com título de bacharel na área profissional 
requerida nos termos do art. 6° desta Lei Complementar;

b) segunda classe:  uma pós-graduação em nível de especialização;

c) primeira classe: duas pós-graduações em nível de especialização;

d) classe especial: um título de mestrado ou doutorado na área profissional 
requerida nos termos do art. 6° desta Lei Complementar ou duas pós-graduações em 
nível de especialização, com exclusividade na área da carreira de Gestão Governamental 
da Previdência Social Municipal.

II - Técnico Previdenciário, Programador de Sistemas Previdenciários, Assistente 
Previdenciário I e Assistente Previdenciário II:

a) terceira classe: ensino médio completo;

b) segunda classe: nível superior: graduação, obtida em curso de bacharelado ou 
licenciatura ou tecnológico;

c) primeira classe: graduação, com título de bacharel nas áreas profissionais 
de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia ou Serviço 
Social;

d) classe especial: uma  pós-graduação em nível de especialização, nas  áreas 
de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia ou Serviço 
Social.

§ 3° Entende-se por “exclusividade à área da carreira Gestão Governamental da 
Previdência Social Municipal” as Pós-Graduações em nível de Especialização, Mestrado 
e Doutorado, nas áreas profissionais requeridas no art. 6° desta Lei, que em suas áreas 
de concentração/trabalho de conclusão de curso tenham aplicação direta nas atividades 
e tarefas previstas no art. 3° desta Lei Complementar.

Art. 6° O cargo de Analista Previdenciário será desdobrado em funções com 
denominações associadas a ramos de conhecimento científico, habilitação acadêmica e 
profissão regulamentada.

Parágrafo único. O cargo de que trata o caput, para a consecução de seus 
fins com eficiência, efetividade e economicidade, desdobra suas funções nas seguintes 
áreas de conhecimentos: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, 
Economia e Serviço Social.

Art. 7° Ficam criados os cargos de provimento efetivo que compõem a carreira 
de Gestão Governamental da Previdência Social Municipal, conforme quantitativos 
constantes do Anexo I, com suas devidas atribuições discriminadas no Anexo II.

Parágrafo único. No quantitativo dos cargos criados estão incluídos os cargos 
ocupados pelos servidores em exercício no IMPCG que desempenham as atividades 
descritas no art. 3°, com atribuições vinculadas e discriminadas no Anexo II, na data 
da publicação desta Lei Complementar, que serão enquadrados na carreira Gestão 
Governamental da Previdência Social Municipal.

CAPÍTULO II
DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 8° O desenvolvimento profissional dos integrantes da carreira Gestão 
Governamental da Previdência Social Municipal terá por finalidade proporcionar aos 
servidores oportunidades de crescimento pessoal e funcional, por meio de movimentação 
na carreira e de concessão de incentivos ao aperfeiçoamento e à capacitação e certificação 
profissional, visando:

I - criar identidade entre o potencial profissional do servidor e o nível de 
desempenho esperado e demonstrado no exercício do cargo;

II - recompensar a competência técnico previdenciária demonstrada no 
desempenho das respectivas atribuições, considerando as responsabilidades e 
complexidades das tarefas;

III - oferecer oportunidades para elevação na carreira, proporcionando apoio à 
participação em cursos de capacitação para certificação, qualificação e aperfeiçoamento 

na execução de atribuições do cargo, mediante o pagamento de taxas de inscrição em 
eventos técnicos, conforme a conveniência administrativa.

Art. 9° A movimentação dos servidores na carreira, como medida de efetivação 
das ações de desenvolvimento profissional, dar-se-á mediante:

I - promoção horizontal: movimentação horizontal, pelo critério de merecimento, 
de uma referência para a imediatamente seguinte, observado o disposto no art. 10 desta 
Lei Complementar;

II - promoção vertical: movimentação vertical, pelo critério de merecimento, de 
uma classe para a imediatamente seguinte, observado o disposto nos artigos 11 e 12 
desta Lei Complementar.

Parágrafo único. A movimentação tem por fundamento o reconhecimento da 
incorporação continuada de conhecimentos técnicos, bem como a experiência profissional 
adquirida no exercício das atribuições do cargo.

Seção II
Promoção Horizontal

Art. 10. A promoção horizontal é a movimentação dentro do cargo ocupado, pelo 
critério de merecimento, entre as referências “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H”, para a 
imediatamente seguinte, quando o servidor contar com o interstício de tempo de efetivo 
exercício na referência em que está posicionado, conforme abaixo, conjugado com 
qualificação profissional e avaliação positiva de desempenho, nos termos dos artigos. 17 
e 18 desta Lei Complementar.

I - Referência B: estar na Referência A e contar com 3 (três) anos de interstício 
nesta;

II - Referência C: estar na Referência B e contar com 3 (três) anos de interstício 
nesta;

III - Referência D: estar na Referência C e contar com 6 (seis) anos de interstício 
nesta;

IV - Referência E: estar na Referência D e contar com 6 (seis) anos de interstício 
nesta;

V - Referência F: estar na Referência E e contar com 6 (seis) anos de interstício 
nesta;

VI - Referência G: estar na Referência F e contar com 6 (seis) anos de interstício 
nesta;

VII - Referência H: estar na Referência G e contar com 5 (cinco) anos de 
interstício nesta.

§ 1° A qualificação deve ser certificada por diploma emitido por instituição 
idônea, com exclusividade na área da carreira e dar-se-á no quantitativo de no mínimo 
40 (quarenta) horas ao ano.

§ 2° A referência horizontal em que o servidor estiver posicionado permanecerá 
quando houver mudanças na sua classificação funcional pela movimentação por 
promoção vertical.

 

Seção III
Da Promoção Vertical

Art. 11. A promoção vertical movimentará ocupantes de cargos da carreira de 
Gestão Governamental da Previdência Social Municipal, pelo critério de merecimento, e 
quando existir vaga na classe hierárquica imediatamente superior.

Parágrafo único. A movimentação vertical na carreira de Gestão Governamental 
da Previdência Social Municipal, para posicionamento dos ocupantes nos cargos vagos 
nas classes hierárquicas, observará os seguintes limites:

 

I - na terceira classe, 100% (cem por cento);

II - na segunda classe, 70% (setenta por cento);

III - na primeira classe, 50% (cinquenta por cento);

IV - na classe especial, 40% (quarenta por cento).

Art. 12. A promoção vertical, dos ocupantes da carreira de Gestão Governamental 
da Previdência Social Municipal, ocorrerá mediante a aplicação dos requisitos previstos 
no § 2º do art. 5º desta Lei Complementar, concomitantemente com avaliação positiva 
de desempenho, nos termos dos artigos. 17 e 18 desta Lei Complementar, e observando 
os seguintes interstícios:

 

I - para a segunda classe: 2.555 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco) dias 
na terceira classe;

II - para a primeira classe: 3.650 (três mil seiscentos e cinquenta) dias na 
segunda classe;

III - para a classe especial: 4.380 (quatro mil trezentos e oitenta) dias na 
primeira classe.

Parágrafo único. A apuração do atendimento do requisito de efetivo exercício 
será nos termos do Estatuto do Servidor Público Municipal e legislação pertinente. 

CAPÍTULO III
DA CONDUTA ÉTICA

Seção I
Da parte geral

Art. 13. Os ocupantes de cargos da carreira de Gestão Governamental da 
Previdência Social Municipal devem ter irrepreensível conduta pública, zelando pelo 
prestígio, eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da Previdência Social 
Municipal, bem como velando pela dignidade de suas funções.

 

§ 1° Impõe-se ao servidor da carreira a busca permanente do interesse público 
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e do bem comum, observando em sua função ou fora dela, a dignidade, o decoro, o zelo 
e os princípios morais em busca da excelência profissional, conduta responsiva, ciente 
de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam diretamente na preservação da 
imagem da Administração Pública Municipal. 

§ 2° Sem prejuízo da aplicação do Código de Ética dos Agentes Públicos 
Municipais, os servidores da carreira de Gestão Governamental da Previdência Social 
Municipal contarão com Código de Ética específico, aprovado pelo Diretor-Presidente do 
IMPCG.

Art. 14. É dever dos servidores da carreira de Gestão Governamental 
da Previdência Social Municipal, abster-se da prática de ato que importe em 
reconhecimento ilícito, gere prejuízo à Previdência Social do Município, atente 
contra os princípios da Administração Pública ou viole direito de beneficiários 
ou de particular.

Seção II
Dos Deveres

Art. 15. É dever do servidor, sem prejuízo dos previstos no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais:

I - agir com cordialidade, urbanidade, disponibilidade e atenção com os 
beneficiários do IMPCG;

II - desempenhar as atribuições com probidade, retidão, justiça e lealdade com 
vistas à plena realização do interesse público;

III - exercer as atribuições com eficiência e excelência, evitando ações que 
atrasem a entrega dos benefícios aos servidores e seus dependentes;

IV - guardar, reserva e discrição sobre fatos e informações de que tenha 
conhecimento em razão do exercício de suas atribuições, sem prejuízo dos deveres e 
responsabilidades previstas em normas que regulam o sigilo administrativo;

V - declarar suspeição, impedimento e eventual circunstância configuradora de 
conflito de interesses que implique em ofensa à legitimidade de participação em processo 
administrativo, procedimento e decisão monocrática ou em órgão colegiado;

VI - não participar de transações ou operações financeiras utilizando informação 
privilegiada ou que tenha acesso por sua condição ou exercício do cargo ou função que 
desempenha, nem permitir o uso impróprio da informação para interesse incompatível 
com o interesse do IMPCG;

VII - assumir a responsabilidade pela execução do seu trabalho e pelos pareceres 
e opiniões profissionais de sua autoria, apoiando-se em documentos e evidências 
que permitam convicção da realidade ou da veracidade dos fatos ou das situações 
apresentadas, de modo a evitar posicionamentos meramente pessoais;

VIII - manter-se atualizado em relação à legislação, aos regulamentos e demais 
normas relativas ao desempenho de suas atribuições. 

Art. 16. Diante de situações excepcionais e extraordinárias, o servidor da carreira 
de Gestão Governamental da Previdência Social Municipal deve ser diligente e proativo, 
na medida de suas competências, para realizar as tarefas necessárias para mitigar, 
neutralizar ou superar as dificuldades momentâneas. 

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO

Art. 17. A avaliação de desempenho terá por objetivo aferir periodicamente 
o rendimento, aptidão, a conduta e o desenvolvimento do ocupante do cargo para o 
alcance dos resultados da Previdência Social do Município, possibilitando a valorização 
e o reconhecimento do desempenho alcançado pelo servidor, contribuindo também, 
via mérito, para a progressão e promoção na carreira de Gestão Governamental da 
Previdência Social Municipal, bem como para a orientação e adoção de medidas 
destinadas a elevar o desempenho considerado insatisfatório, observados os seguintes 
fatores:

I - assiduidade e pontualidade: verifica a qualidade do avaliado em ser assíduo e 
pontual, com base nos registros das ausências de trabalho e regularidade de atrasos e 
saídas antecipadas ou durante o expediente;

II - iniciativa e presteza: identifica a aptidão do avaliado para tomar decisões no 
desempenho de suas atribuições e na resolução de problemas de rotina ou imprevistos, 
a capacidade de buscar e indicar alternativas ou novos padrões para resolver situações 
cuja solução exceda aos procedimentos de rotina, bem como para apresentar propostas 
novas e assumir, de forma independente, desafios, responsabilidades e liderança de 
trabalhos;

III - disciplina e zelo funcional: determina a conduta do avaliado no exercício 
da função pública, relativamente ao respeito às Leis e às normas disciplinares, ao 
comportamento e ao cumprimento de ordens recebidas, assim como avaliar o caráter 
ético profissional demonstrado na execução das tarefas, com probidade, lealdade, 
decoro, zelo e valorização do elemento ético;

IV - qualidade de trabalho: verifica o desempenho correto das tarefas de 
responsabilidade do avaliado, considerando o nível de confiabilidade, exatidão, clareza 
e ordem, a utilização apropriada e correta dos recursos disponíveis, bem como a 
participação no encaminhamento de soluções para problemas que se apresentam e a 
aptidão e domínio de conhecimentos técnicos demonstrados na realização de tarefas de 
rotina; 

V - produtividade no trabalho: apura a capacidade e habilidade do avaliado 
para executar trabalhos e obter resultados com o menor custo possível, considerando 
a quantidade, o cumprimento de prazos e o atingimento de objetivos, bem como a 
responsabilidade pelas atividades desenvolvidas, a realização dos trabalhos planejados 
e o atingimento de metas;

VI - urbanidade no tratamento: avalia a conduta pessoal do avaliado no 
relacionamento com o público, colegas e superiores, o comportamento ético e a educação 
no atendimento aos beneficiários, assim como a obediência ao conjunto dos princípios 
que orientam a conduta do servidor público no atendimento aos usuários e colegas;

VII - aproveitamento em programas de capacitação: afere a melhoria do 
desempenho das atribuições de rotina e de realização de tarefas de maior complexidade, 
em decorrência de estudos ou cursos realizados, bem como o grau de aproveitamento na 
participação de cursos de aperfeiçoamento e capacitação para exercício das atribuições 
do cargo;

VIII - administração do tempo: verifica a capacidade de execução do trabalho 
confiado, utilizando adequadamente o horário de trabalho e a demonstração da 
capacidade para distinguir as tarefas, priorizando aquelas de maior urgência;

IX - uso adequado dos equipamentos de serviço: apura o cuidado com materiais, 
utensílios, equipamentos de trabalho utilizados na execução das tarefas, bem como a 
preocupação demonstrada com a manutenção, conservação e bom uso e o empenho na 
economia dos meios aplicados na operação dos equipamentos.

Art. 18. O sistema de avaliação será operado com um total de 100 (cem) pontos, 
os quais serão distribuídos entre os fatores, devendo ser destinado, no mínimo, 70% 
(setenta por cento) dos pontos para os fatores destacados nos incisos I a VII do art. 17 
desta Lei Complementar.

§ 1° O servidor da Carreira de Gestão Governamental da Previdência Social 
Municipal que estiver tendo sua conduta apurada no curso de Processo Administrativo 
de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar, ambos nos termos do Estatuto 
do Servidor Municipal, bem como Processo Ético, terá sua Avaliação de Desempenho 
da Carreira de Gestão Governamental da Previdência Social suspensa até a decisão 
terminativa na esfera administrativa.

§ 2° Em caso de penalidade aplicada a servidor da Carreira de Gestão 
Governamental da Previdência Social Municipal, decorrente de decisão terminativa na 
esfera administrativa, a pontuação será reduzida, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) na hipótese da pena ser advertência e 100% (cem por cento) na hipótese da 
pena ser suspensão, por fator, da pontuação a ser avaliada no ciclo anual imediatamente 
posterior à decisão punitiva terminativa aplicada.

§ 3º A avaliação de desempenho será realizada anualmente ciclo de 12 (doze) 
meses, até o final do primeiro semestre, pela chefia imediata, com a participação do 
avaliado.

Seção I
Da Comissão Permanente de Avaliação da
 Carreira de Gestão Governamental da 
Previdência Social Municipal

Art. 19. Fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho da 
Carreira de Gestão Governamental da Previdência Social Municipal, designada por ato do 
Diretor-Presidente do IMPCG, integrada por 3 (três) Analistas Previdenciários e 2 (dois) 
Técnicos Previdenciários, todos servidores efetivos estáveis, os quais tenham obtido na 
avaliação de desempenho, do ano imediatamente anterior, conceito bom ou superior, 
podendo ser reconduzida.

§ 1° Compete à Comissão Permanente de Avaliação da Carreira de Gestão 
Governamental da Previdência Social:

 

I - consolidar a avaliação prevista no § 3º do art. 18 desta Lei Complementar;

II - funcionar como órgão recursal quanto a Avaliação de Desempenho dos 
Servidores da Carreira de Gestão Governamental da Previdência Social Municipal, 
prevista nos artigos 17 e 18 desta Lei Complementar;

III - apurar anualmente e havendo vaga para promoção vertical no quadro da 
carreira, fará publicar Edital de servidores aptos para serem promovidos verticalmente, 
observando o seguinte:

a) fazer publicar, em Diário Oficial do Município, edital indicando os quantitativos 
das vagas disponíveis em cada classe hierárquica, e também os servidores que podem 
concorrer às vagas, divulgando o tempo de efetivo exercício e a pontuação da avaliação 
de desempenho;

b) informar, no mencionado edital supra, o prazo para os concorrentes 
apresentarem a documentação para fins de comprovação da qualificação profissional 
para concorrer à classe hierárquica superior, o que não excederá a 15 (quinze) dias úteis;

c) a comissão deverá apurar e publicar o resultado da apuração, em Diário Oficial 
do Município, em 05 (cinco) dias úteis;

d) havendo empate, a vaga deverá ser preenchida pelo servidor que detiver, na 
ordem a seguir, o maior tempo de efetivo exercício no cargo; e persistindo o empate, o 
de maior idade;

e) os efeitos financeiros da promoção vertical ocorrerão a partir do primeiro dia 
do mês posterior à publicação do resultado previsto na alínea anterior.

§ 2º A Comissão propiciará sempre em seus atos o contraditório e a ampla defesa 
nos termos de seu regimento, o qual será aprovado por ato do Diretor-Presidente do 
IMPCG.

§ 3º A primeira composição da Comissão dispensa a exigibilidade de avaliação 
disposta no caput.

TÍTULO II
DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO

CAPITULO I
DOS VENCIMENTOS

Art. 20. Os vencimentos dos cargos que integram a carreira da área de Gestão 
Governamental da Previdência Social serão estabelecidos a partir dos valores fixados 
nesta Lei Complementar, assegurada a revisão geral anual conferida aos servidores 
municipais.

 

Art. 21. Os cargos da carreira da área de Gestão da Previdência Social tem 
vencimento base estabelecidos conforme os seguintes critérios:

I - Analista Previdenciário:
 

a) terceira classe, valor vigente, para cada referência horizontal, na tabela 
constante do Anexo III;

b) segunda classe, vencimento da terceira classe, acrescido de 20% (vinte por 
cento);

c) primeira classe, vencimento da segunda classe, acrescido de 40% (quarenta 
por cento);
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d) classe especial, vencimento da primeira classe, acrescido de 20 % (vinte por 
cento). 

II - Técnico Previdenciário, Programador de Sistemas Previdenciários, Assistente 
Previdenciário I e Assistente Previdenciário II:

a) terceira classe, valor vigente, para cada classe horizontal, na tabela constante 
do Anexo III;

b) segunda classe, vencimento da terceira classe, acrescido de 20 % (vinte por 
cento);

c) primeira classe, vencimento da segunda classe, acrescido de 40% (quarenta 
por cento);

d) classe especial, vencimento primeira classe, acrescido de 20% (vinte por 
cento).

CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS FINANCEIRAS

Art. 22. Aos servidores da carreira de Gestão Governamental da Previdência 
Social Municipal continuarão a serem atribuídas as vantagens financeiras previstas no 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e nas normas correlatas à matéria.

Art. 23. Aos servidores da carreira de Gestão Governamental da Previdência 
Social Municipal, fica atribuído o adicional de função previdenciária, calculado sobre o 
vencimento base do servidor no coeficiente de um ponto zero para a terceira classe 
vertical e um ponto cinco a partir da segunda classe vertical.

Parágrafo único. O pagamento do adicional de que trata este artigo constitui 
vantagem financeira inerente ao cargo, devida somente ao servidor em efetivo exercício 
no IMPCG.

 

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I
DO ENQUADRAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS

Art. 24. Os servidores titulares de cargos efetivos em exercício no Instituto 
Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) na data de publicação desta 
Lei, que exerçam tarefas vinculadas às atribuições básicas descritas no Anexo II 
conjuntamente às atribuições e tarefas constantes do art. 3° desta Lei Complementar, 
serão enquadrados na carreira Gestão Governamental da Previdência Social Municipal, 
de acordo com a correlação estabelecida no Anexo IV; o posicionamento na Tabela de 
Vencimento constante do Anexo III será da seguinte forma:

 
           I - Referência Horizontal em que se encontra classificado;

II - Classe Vertical, com base em documentos e registros que certifique as 
condições para o enquadramento:

a) Terceira Classe, quando o servidor contar com até 7 (sete) anos de efetivo 
exercício em cargo de provimento efetivo;

b) Segunda Classe, quando o servidor, além do requisito de escolaridade exigido, 
contar com mais de 7 (sete) anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo, 
até a data mencionada no inciso II do art. 25;

c) Primeira Classe, quando o servidor, além do requisito de escolaridade exigido, 
contar com no mínimo 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício em cargo de 
provimento efetivo, até a data mencionada no inciso II do art. 25;

d) Classe Especial, quando o servidor contar com no mínimo 29 (vinte e nove) 
anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo exclusivamente no IMPCG, até 
a data mencionada no inciso II do art. 25.

Art. 25. O enquadramento na Carreira e o posicionamento na Referência 
Horizontal e na Classe Vertical Terceira Classe, ocorrerá em até 30 (trinta) dias 
úteis contados da publicação desta Lei Complementar e as demais disposições 
cumprirão o seguinte cronograma, observados os parâmetros legais do 
Município para as despesas de pessoal, fixados na Lei Complementar n.101, de 
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas alteraçoes:

I - A implementação do adicional de que trata o artigo 23 desta Lei 
Complementar no coeficiente de um ponto zero, ocorrerá em janeiro de 2023;

II - O posicionamento na Classe Vertical a partir da Segunda Classe, 
ocorrerá em janeiro de 2024 até dezembro de 2024;

III - A implementação do adicional de que trata o artigo 23 desta Lei 
Complementar no coeficiente de um ponto cinco, ocorrerá em janeiro de 2025. 

 
Art. 26. As disposições do art. 25 desta Lei Complementar, por implicarem 

em aumento de despesa, ficam condicionadas à observância dos limites de despesa 
com pessoal fixados na Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, bem como à 
verificação da não incidência nas condutas vedadas pela retromencionada Lei e do não 
enquadramento na condição de que trata o art. 22 da Lei Complementar n. 101, de 2000.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. O ingresso nos cargos efetivos da carreira de Gestão Governamental da 
Previdência Social Municipal dar-se-á por concurso público de provas e títulos, sendo 
avaliados, através das seguintes modalidades: 

I - Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para 
conhecimentos de formação escolar e da função, para os cargos de Analista Previdenciário, 
Técnico Previdenciário e Programador de Sistemas Previdenciários;

II - Prova de Títulos, de caráter classificatório, para o cargo de Analista 
Previdenciário.

§ 1º Os requisitos gerais de investidura, o estágio probatório e a jornada de 
trabalho processar-se-ão mediante previsão consignada no Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais e respectiva regulamentação.

§ 2º Fica vedada a cedência de servidor da carreira de Gestão Governamental 
da Previdência Social Municipal com ônus para o IMPCG, sob pena de responsabilização 
nos termos da Lei de Responsabilidade Previdenciária, exceto mediante ressarcimento.

Art. 28. VETADO.

Art. 29. Para as despesas decorrentes desta Lei Complementar serão utilizados 
os recursos provenientes da Taxa de Administração estipulada na Lei Previdenciária 
Municipal, que constam das dotações para despesas de pessoal na Lei Orçamentária 
Anual para o IMPCG, suplementadas se necessário.  

Art. 30. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

ANEXO I  
LEI COMPLEMENTAR n. 455, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
QUADRO DE CARGOS  

DENOMINAÇÃO DO CARGO
QUANTIDADE 

Cargo Área de Conhecimento

Analista Previdenciário
Administração 

20

Direito 

Serviço Social 

Ciências Atuariais 

Ciências Contábeis 

Economia 

Técnico Previdenciário
28

Programador de Sistemas Previdenciários 
02

Assistente Previdenciário I 
06

Assistente Previdenciário II 
01
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ANEXO II 
LEI COMPLEMENTAR n. 455, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS  

CARGO
ÁREA DE
CONHECIMENTO EXIGIBILIDADE ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

Analista 
Previdenciário 

Direito 

Graduação em Direito 

Registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB/MS). 

Executar atividades de instrução e de análise jurídica de processos, de revisão de direitos, 
realizar atividades de orientação previdenciária e de atendimento aos usuários; executar 
de conformidade com a sua área de formação as demais atividades de competência do 
IMPCG; realizar atividades técnicas e de informática na área, participar de cursos de 
qualificação e requalificação profissional, oferecidos pela Escola de Governo do Município - 
EGOV- CG e/ou IMPCG. 

Administração  

Graduação em 
Administração 
de Empresas ou 
Administração Pública 

Registro no Conselho 
Regional de Classe 
(CRA/MS) 

.

Executar atividades de instrução e de análise de processos, de cálculos previdenciários, 
realizar estudos técnicos e estatísticos, elaborar projetos e programas, planejar, organizar 
e controlar o fluxo de documentações, participar da elaboração de procedimentos 
administrativos, normas e regulamentos, elaborar relatórios, planejar, coordenar e 
executar atividades inerentes ao processo administrativo; manter- se atualizado quanto às 
práticas atuais e a legislação; executar de conformidade com a sua área de formação as 
demais atividades de competência do IMPCG; realizar atividades técnicas e de informática 
na área, participar de cursos de qualificação e requalificação profissional, oferecidos pela 
Escola de Governo do Município - EGOV-CG e/ou IMPCG. 

Ciências Atuariais 

Graduação em Ciências 
Atuariais 

Registro no Conselho 
Regional de Classe (IBA). 

Executar atividades de instrução e de análise de processos, de cálculos previdenciários, 
realizar estudos técnicos e estatísticos, elaborar projetos e programas, planejar, organizar 
e controlar o fluxo de documentações, participar da elaboração de procedimentos 
administrativos, normas e regulamentos, elaborar relatórios, planejar, coordenar e 
executar atividades inerentes ao processo administrativo; acompanhar a evolução de 
premissas estatístico- atuariais, tais como tábuas biométricas, crescimento salarial, 
rotatividade, entre outros, e manter- se atualizado quanto às práticas atuais e a legislação; 
executar de conformidade com a sua área de formação as demais atividades de 
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Ciências Contábeis 

Graduação em Ciências 
Contábeis

Registro no Conselho 
Regional de Classe 
(CRC/MS). 

Executar atividades de instrução e de análise de processos, de cálculos previdenciários, 
realizar estudos técnicos e estatísticos, elaborar projetos e programas, planejar, organizar 
e controlar o fluxo de documentações, participar da elaboração de procedimentos 
administrativos, normas e regulamentos, elaborar relatórios, planejar, coordenar e 
executar atividades inerentes ao processo administrativo; e manter- se atualizado quanto 
às práticas atuais e a legislação; executar de conformidade com a sua área de formação as 
demais atividades de competência do IMPCG; analisar registros de operações e rotinas 
contábeis, realizar atividades técnicas e de informática na área, participar de cursos de 
qualificação e requalificação profissional, oferecidos pela Escola de Governo do Município - 
EGOV-CG e/ou IMPCG. 

Economia 

Graduação em Economia 

Registro no Conselho 
Regional de Classe 
(CORECOM/MS). 

Executar atividades de instrução e de análise de processos, de cálculos previdenciários, 
realizar estudos técnicos e estatísticos, elaborar projetos e programas, planejar, organizar 
e controlar o fluxo de documentações, participar da elaboração de procedimentos 
administrativos, normas e regulamentos, elaborar relatórios, planejar, coordenar e 
executar atividades inerentes ao processo administrativo; acompanhar a evolução de 
premissas estatístico- atuariais, tais como tábuas biométricas, crescimento salarial, 
rotatividade, entre outros, e manter- se atualizado quanto às práticas atuais e a legislação; 
executar de conformidade com a sua área de formação as demais atividades de 
competência do IMPCG;realizar atividades técnicas e de informática na área, participar de 
cursos de qualificação e requalificação profissional, oferecidos pela Escola de Governo do 
Município - EGOV-CG e/ou IMPCG. 

Serviço Social 
Registro no Conselho 
Regional de Assistentes 
Sociais (CRESS/MS). 

Prestar atendimento e acompanhar os beneficiários dos serviços prestados pelo IMPCG, 
elaborar, executar, avaliar planos, programas e projetos na área de serviço social , realizar 
avaliação social quanto ao acesso aos benefícios previdenciários, promover estudos 
socioeconômicos visando a emissão de parecer social para subsidiar o reconhecimento e a 
manutenção de direitos previdenciários, executar de conformidade com a sua área de 
formação as demais atividades de competência do IMPCG, realizar atividades técnicas e de 
informática na área, participar de cursos de 

 qualificação e requalificação profissional, oferecidos pela Escola de Governo do Município - 
EGOV- CG e/ou IMPCG. 
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Técnico 
Previdenciário Ensino Médio Completo 

Executar serviços de orientação e de atendimento aos beneficiários, executar atividades de 
suporte e de apoio técnico especializado nas atividades de competência do IMPCG, 
executar de conformidade com a sua área de formação as demais atividades de 
competência do IMPCG, realizar atividades técnicas e de informática na área, participar de 
cursos de qualificação e requalificação profissional, oferecidos pela Escola de Governo do 
Município - EGOV-CG e/ou IMPCG. 

Programador de
Sistemas 
Previdenciários 

Ensino Médio Completo, 
acrescido de cursos 
específicos na área de 
Programação de Sistemas 

Executar serviços de orientação e de atendimento aos beneficiários, executar atividades de 
suporte e de apoio técnico especializado nas atividades de competência do IMPCG, 
executar de conformidade com a sua área de formação as demais atividades de 
competência do IMPCG, realizar atividades técnicas e de informática na área, participar de 
cursos de qualificação e requalificação profissional, oferecidos pela Escola de Governo do 
Município - EGOV-CG e/ou IMPCG. 

Assistente 
Previdenciário I Ensino Médio Completo 

Executar serviços de orientação e de atendimento aos beneficiários, executar atividades de 
suporte e de apoio nas atividades de competência do IMPCG, executar de conformidade 
com a sua área de formação as demais atividades de competência do IMPCG, realizar 
atividades técnicas e de informática na área, participar de cursos de qualificação e 
requalificação profissional, oferecidos pela Escola de Governo do Município - EGOV-CG e/ou 
IMPCG. 

Assistente 
Previdenciário II Ensino Médio Completo 

Executar serviços de orientação e de atendimento aos beneficiários, executar atividades de 
suporte e de apoio nas atividades de competência do IMPCG, executar de conformidade 
com a sua área de formação as demais atividades de competência do IMPCG, realizar 
atividades técnicas e de informática na área, participar de cursos de qualificação e 
requalificação profissional, oferecidos pela Escola de Governo do Município - EGOV-CG e/ou 
IMPCG. 

 
 

ANEXO III 
LEI COMPLEMENTAR n. 455, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DA CARREIRA DE  
GESTÃO GOVERNAMENTAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

TABELA I – ANALISTA PREVIDENCIÁRIO (Ref. AP) 

Referência Horizontal (AP) A B C D E F G H
Classe Vertical - Terceira 3.290,02 3.421,62 3.558,49 3.700,83 3.848,86 4.002,82 4.162,93 4.329,45 

TABELA II - TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO e PROGRAMADOR DE SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS (Ref. TP) 

Referência Horizontal (TP)  A B C D E F G H
Classe Vertical - Terceira 1.401,34 1.457,40 1.515,69 1.576,32 1.639,37 1.704,95 1.773,14 1.844,07 

TABELA III – ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO I (Ref. ASPI) 

Referência Horizontal (ASPI) A B C D E F G H
Classe Vertical - Terceira 1.008,34 1.048,68 1.090,62 1.134,25 1.179,62 1.226,80 1.275,87 1.326,91 

TABELA IV – ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO II (Ref. ASPII) 

Referência Horizontal (ASPII) A B C D E F G H
Classe Vertical - Terceira 1.023,17 1.064,09 1.106,66 1.150,92 1.196,96 1.244,84 1.294,63 1.346,42 

ANEXO IV 
LEI COMPLEMENTAR n. 455, DE 29 DE ABRIL DE 2022 
ENQUADRAMENTO 

DE PARA

Administrador 
Analista Previdenciário – Administração 

Analista Previdenciário - Ciências Jurídicas Analista Previdenciário - Direito 

Assistente Social Analista Previdenciário - Serviço Social 

Auditor de Controle Interno Analista Previdenciário - Ciências Contábeis 

 
 

Técnico Previdenciário Técnico Previdenciário 

Técnico de Controle Interno Técnico Previdenciário 

Programador de Sistemas Programador de Sistemas Previdenciários  

Assistente Administrativo II Assistente Previdenciário I 

Auxiliar Social II Assistente Previdenciário II 



DIOGRANDE n. 6.628PÁGINA 31 - segunda-feira, 2 de maio de 2022

LEI n. 6.820, DE 29 DE ABRIL DE 2022

Denomina Profª Aglair Maria Alves a escola municipal localizada na Rua da Ilha, 
n. 826, Bairro Coophavila II, no Município de Campo Grande-MS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA 
NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato 
Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Profª Aglair Maria Alves a escola localizada na Rua da 
Ilha, n. 826, Bairro Coophavila II, no Município de Campo Grande - MS.

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

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

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

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

MENSAGENS

MENSAGEM n. 80, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

EMENTA: Veto Parcial. Vício de iniciativa. Competência privativa do 
Executivo. 

Senhor Presidente,

Com base nas prerrogativas estabelecidas no § 1º do art. 42 e no inciso VII, do 
Art. 67, ambos da Lei Orgânica do Município, comunicamos a essa egrégia Câmara, por 
intermédio de V. Exa., que decidimos vetar parcialmente o Projeto de Lei Complementar 
n. 808, que Transforma os cargos “Atendente de Berçário, Educador Infantil e 
Recreador”, para o cargo “Professor Auxiliar de Educação Infantil”, e dá outras 
providências, pelas razões que, respeitosamente, passamos a expor:

Ouvida a Comissão Permanente de Gestão dos Planos de Carreiras do Poder 
Executivo do Município de Campo Grande - MS COGEPLAN, esta se manifestou pelo veto 
parcial ao caput do art. 2º do referido Projeto de Lei Complementar, afirmando para 
tanto tratar-se de competência privativa do Executivo. Veja-se manifestação exarada:

“Trata-se de matéria de iniciativa privativa do Prefeito, conforme 
está estabelecido na Lei Orgânica do Munícipio:

“Art. 36. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão, ao Prefeito e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito 
as leis que: 

I - ............................. 
II - disponham sobre: 
a) .............................. 
b) servidores públicos do Município, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
c) ..............................”

A carga horária dos servidores públicos municipais está regulada no 
art. 54, caput da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 
(Estatuto do Servidor), cujo § 1º, assim dispõe:

“§ 1º Os planos de carreiras e remuneração poderão 
fixar carga horária semanal inferior à estabelecida no caput, 
considerada a natureza das funções e a legislação federal que 
determine horário especial aplicável à Administração Pública.” 

E mais, o Estatuto do Servidor, nos artigos 54-A, 54-B, 54-C, 54-D 
e 54-E, já traz autorização para o Poder Executivo estabelecer a jornada 
de trabalho de 30 horas semanais para determinadas categorias, assim 
como o § 3º do artigo 54, dispõe que, mediante lei, poderá ser fixada 
carga horária de 30 horas semanais, para determinadas carreiras ou 
categorias funcionais. 

A redução da jornada de trabalho traz consequências importantes, 
dentre as quais:

- necessidade de ampliação do quadro de pessoal ou o pagamento 
de horas extraordinárias, uma vez que o horário de funcionamento da 
Prefeitura permanecerá 40 horas semanais, em dois expedientes diários 
de quatro horas, o que implica em aumento da despesa de pessoal, o 
que contraria o art. 37 da Lei Orgânica do Município, pois a matéria é de 
competência exclusiva do Prefeito Municipal. Vejamos:

“Art. 37. Não será admitido aumento de despesa 
prevista: 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito 
Municipal;”

- desigualdade entre os servidores, uma vez que teremos no 
mesmo setor o cumprimento de jornada diferente, unicamente por 
questão de grau de escolaridade, o que poderia implicar, por insatisfação 
dos servidores não beneficiados (e com razão) em redução da qualidade 
dos serviços prestados, infringindo dessa forma o art. 37, caput, da 
Constituição Federal, que determina obediência ao princípio da eficiência.”

Desta forma, o Poder Legislativo Municipal, exercido pela Câmara Municipal de 
Vereadores, extrapolando sua competência, aprovou emenda ao presente Projeto de Lei, 
cuja competência é exclusiva do Poder Executivo Municipal por implicar em significativo 
aumento de despesas, decorrente da redução da jornada de trabalho de 6 horas diárias 
e 30 horas semanais.

A emenda Legislativa afronta, ainda, o princípio da separação dos poderes e 

invade competência exclusiva do Poder Executivo Municipal. Portanto, ao proceder desta 
maneira, a Câmara Municipal violou o princípio da independência e harmonia entre os 
poderes. 

Portanto, embora nobre a pretensão dos vereadores autores da emenda ao 
Projeto de Lei Complementar em destaque, o veto parcial ao caput do art. 2º se faz 
necessário, pelos fundamentos jurídicos e técnicos apontados.

Assim, não resta outra alternativa que não a do veto parcial, para o qual 
solicitamos de V. Exa., e dos nobres Pares que compõem esse Poder Legislativo o 
devido acatamento à sua manutenção.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

MENSAGEM n. 81, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

EMENTA: Veto Parcial. Vício de iniciativa. Competência privativa do 
Executivo. 

Senhor Presidente,

Com base nas prerrogativas estabelecidas no § 1º do art. 42 e no inciso VII, do 
Art. 67, ambos da Lei Orgânica do Município, comunicamos a essa egrégia Câmara, por 
intermédio de V. Exa., que decidimos vetar parcialmente o Projeto de Lei Complementar 
n. 809, que Dispõe sobre organização e instituição do Plano de Carreira e 
Remuneração dos Profissionais em Serviços de Assistência Social integrante do 
quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo do  Município de Campo Grande, 
e dá outras providências, pelas razões que, respeitosamente, passamos a expor:

Ouvida a Comissão Permanente de Gestão dos Planos de Carreiras do Poder 
Executivo do Município de Campo Grande - MS COGEPLAN, esta se manifestou pelo veto 
parcial ao inciso I do art. 12 do referido Projeto de Lei Complementar, afirmando para 
tanto tratar-se de competência privativa do Executivo. Veja-se manifestação exarada:

“Trata-se de matéria de iniciativa privativa do Prefeito, conforme 
está estabelecido na Lei Orgânica do Munícipio:

“Art. 36. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão, ao Prefeito e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito 
as leis que: 

I - ............................. 
II - disponham sobre: 
a) .............................. 
b) servidores públicos do Município, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
c) ..............................”

A carga horária dos servidores públicos municipais está regulada no 
art. 54, caput da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 
(Estatuto do Servidor), cujo § 1º, assim dispõe:

“§ 1º Os planos de carreiras e remuneração poderão 
fixar carga horária semanal inferior à estabelecida no caput, 
considerada a natureza das funções e a legislação federal que 
determine horário especial aplicável à Administração Pública.” 

Assim é que os servidores detentores dos cargos de Assistente 
Social, por força de Lei Federal, já tiveram sua carga horaria fixada em 30 
horas semanais, no próprio Estatuto do Servidor (Art. 54-E).

E mais, o Estatuto do Servidor, nos artigos 54-A, 54-B, 54-C e 54-
D, já traz autorização para o Poder Executivo estabelecer a jornada de 
trabalho de 30 horas semanais para determinadas categorias, assim como 
o § 3º do artigo 54, dispõe que, mediante lei, poderá ser fixada carga 
horária de 30 horas semanais, para determinadas carreiras ou categorias 
funcionais. 

A redução da jornada de trabalho traz consequências importantes, 
dentre as quais:

- necessidade de ampliação do quadro de pessoal ou o pagamento 
de horas extraordinárias, uma vez que o horário de funcionamento da 
Prefeitura permanecerá 40 horas semanais, em dois expedientes diários 
de quatro horas, o que implica em aumento da despesa de pessoal, o 
que contraria o art. 37 da Lei Orgânica do Município, pois a matéria é de 
competência exclusiva do Prefeito Municipal. Vejamos:

“Art. 37. Não será admitido aumento de despesa 
prevista: 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito 
Municipal;”

- desigualdade entre os servidores, uma vez que teremos no 
mesmo setor o cumprimento de jornada diferente, unicamente por 
questão de grau de escolaridade, o que poderia implicar, por insatisfação 
dos servidores não beneficiados (e com razão) em redução da qualidade 
dos serviços prestados, infringindo dessa forma o art. 37, caput, da 
Constituição Federal, que determina obediência ao princípio da eficiência.”

Desta forma, o Poder Legislativo Municipal, exercido pela Câmara Municipal de 
Vereadores, extrapolando sua competência, aprovou emenda ao presente Projeto de Lei, 
cuja competência é exclusiva do Poder Executivo Municipal por implicar em significativo 
aumento de despesas, decorrente da redução da jornada de trabalho de 6 horas diárias 
e 30 horas semanais.

A emenda Legislativa afronta, ainda, o princípio da separação dos poderes e 
invade competência exclusiva do Poder Executivo Municipal. Portanto, ao proceder desta 
maneira, a Câmara Municipal violou o princípio da independência e harmonia entre os 
poderes. 

Desta forma, embora nobre a pretensão dos vereadores autores da emenda ao 
Projeto de Lei Complementar em destaque, o veto parcial ao inciso I do art. 12 se faz 
necessário, pelos fundamentos jurídicos e técnicos apontados.



DIOGRANDE n. 6.628PÁGINA 32 - segunda-feira, 2 de maio de 2022

Assim, não resta outra alternativa que não a do veto parcial, para o qual 
solicitamos de V. Exa., e dos nobres Pares que compõem esse Poder Legislativo o 
devido acatamento à sua manutenção.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

MENSAGEM n. 82, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

EMENTA: Veto Parcial. Vício de iniciativa. Competência privativa do 
Executivo. 

Senhor Presidente,

Com base nas prerrogativas estabelecidas no § 1º do art. 42 e no inciso VII, do 
Art. 67, ambos da Lei Orgânica do Município, comunicamos a essa egrégia Câmara, por 
intermédio de V. Exa., que decidimos vetar parcialmente o Projeto de Lei Complementar 
n. 810, que dispõe sobre a instituição e organização da carreira de profissionais 
de Gestão Estratégica Organizacional, integrante do quadro de pessoal efetivo 
do Poder Executivo do Município de Campo Grande-MS, e dá outras providências, 
pelas razões que, respeitosamente, passamos a expor:

Ouvida a Comissão Permanente de Gestão dos Planos de Carreiras do Poder 
Executivo do Município de Campo Grande - MS COGEPLAN, esta se manifestou pelo veto 
parcial ao art. 11 do referido Projeto de Lei Complementar, afirmando para tanto tratar-
se de competência privativa do Executivo. Veja-se manifestação exarada:

“Trata-se de matéria de iniciativa privativa do Prefeito, conforme 
está estabelecido na Lei Orgânica do Munícipio:

“Art. 36. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão, ao Prefeito e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito 
as leis que: 

I - ............................. 
II - disponham sobre: 
a) .............................. 
b) servidores públicos do Município, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
c) ..............................”

A carga horária dos servidores públicos municipais está regulada no 
art. 54, caput da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 
(Estatuto do Servidor), cujo § 1º, assim dispõe:

“§ 1º Os planos de carreiras e remuneração poderão 
fixar carga horária semanal inferior à estabelecida no caput, 
considerada a natureza das funções e a legislação federal que 
determine horário especial aplicável à Administração Pública.” 

E mais, o Estatuto do Servidor, nos artigos 54-A, 54-B, 54-C, 54-D 
e 54-E, já traz autorização para o Poder Executivo estabelecer a jornada 
de trabalho de 30 horas semanais para determinadas categorias, assim 
como o § 3º do artigo 54, dispõe que, mediante lei, poderá ser fixada 
carga horária de 30 horas semanais, para determinadas carreiras ou 
categorias funcionais. 

A redução da jornada de trabalho traz consequências importantes, 
dentre as quais:

- necessidade de ampliação do quadro de pessoal ou o pagamento 
de horas extraordinárias, uma vez que o horário de funcionamento da 
Prefeitura permanecerá 40 horas semanais, em dois expedientes diários 
de quatro horas, o que implica em aumento da despesa de pessoal, o 
que contraria o art. 37 da Lei Orgânica do Município, pois a matéria é de 
competência exclusiva do Prefeito Municipal. Vejamos:

“Art. 37. Não será admitido aumento de despesa 
prevista: 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito 
Municipal;”

- desigualdade entre os servidores, uma vez que teremos no 
mesmo setor o cumprimento de jornada diferente, unicamente por 
questão de grau de escolaridade, o que poderia implicar, por insatisfação 
dos servidores não beneficiados (e com razão) em redução da qualidade 
dos serviços prestados, infringindo dessa forma o art. 37, caput, da 
Constituição Federal, que determina obediência ao princípio da eficiência.”

Desta forma, o Poder Legislativo Municipal, exercido pela Câmara Municipal de 
Vereadores, extrapolando sua competência, aprovou emenda ao presente Projeto de Lei 
Complementar, cuja competência é exclusiva do Poder Executivo Municipal por implicar 
em significativo aumento de despesas, decorrente da redução da jornada de trabalho de 
6 horas diárias e 30 horas semanais.

A emenda Legislativa afronta, ainda, o princípio da separação dos poderes e 
invade competência exclusiva do Poder Executivo Municipal. Portanto, ao proceder desta 
maneira, a Câmara Municipal violou o princípio da independência e harmonia entre os 
poderes. 

Ouvido o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), este 
se manifestou pelo veto parcial ao art. 37 do referido Projeto de Lei Complementar, 
afirmando para tanto que matéria previdenciária deve ser objeto de Lei específica, 
conforme legislação vigente. Vejamos manifestação exarada:

“Em atenção ao Ofício n. 337/GAB/SEGOV, que solicita manifestação 
deste Instituto acerca do Projeto de Lei Complementar n. 810/22, servimo-
nos do presente para sugerir o veto do art. 37.

Isso porque o § 3º, do art. 18 da Lei Orgânica do Município, com 
redação dada pela Emenda n. 39, de 14/9/2021, dispõe expressamente 
que: 

“...é vedado tratar de matéria previdenciária em lei que dispuser 

sobre o Estatuto do Servidor Público, Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração ou outra equivalente.”

E o art. 114, da Lei Complementar n. 415, de 08/09/2021, que 
dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social desse Município, 
também veda expressamente que se trate de matéria previdenciária em 
lei que dispuser sobre Estatuto do Servidor Público, Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração ou outra equivalente.

Além disso, convém mencionar que compõe a estrutura 
administrativa do IMPCG o Comitê Permanente de Análise de Benefícios 
Previdenciários - COPAB, órgão colegiado, que tem como competência 
atuar no processo decisório de garantia de paridade nas hipóteses legais e 
aplicação de reajuste anual dos benefícios previdenciários, conforme art. 
101, incisos V e VI, da LC 415/2021.

Tais circunstâncias demonstram que no âmbito municipal matéria 
de natureza previdenciária deve ser tratada exclusivamente na legislação 
previdenciária específica e, além disso, a legislação pertinente já prevê a 
aplicação de paridade aos servidores aposentados que se enquadrarem nos 
requisitos necessários e por tais razões, o veto ao mencionado dispositivo 
é medida que se impõe.”

Portanto, embora nobre a pretensão dos vereadores autores das emendas ao 
Projeto de Lei Complementar em destaque, o veto parcial aos artigos 11 e 37 se faz 
necessário, pelos fundamentos jurídicos e técnicos apontados.

Assim, não resta outra alternativa que não a do veto parcial, para o qual 
solicitamos de V. Exa., e dos nobres Pares que compõem esse Poder Legislativo o 
devido acatamento à sua manutenção.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

MENSAGEM n. 83, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

EMENTA: Veto Parcial. Vício de iniciativa. Competência privativa do 
Executivo. 

Senhor Presidente,

Com base nas prerrogativas estabelecidas no § 1º do art. 42 e no inciso VII, do 
Art. 67, ambos da Lei Orgânica do Município, comunicamos a essa egrégia Câmara, por 
intermédio de V. Exa., que decidimos vetar parcialmente o Projeto de Lei Complementar 
n. 812, que dispõe sobre a instituição e organização do Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração da Área de Gestão Governamental da Previdência Social 
Municipal, e dá outras providências, pelas razões que, respeitosamente, passamos 
a expor:

Ouvida a Comissão Permanente de Gestão dos Planos de Carreiras do Poder 
Executivo do Município de Campo Grande - MS COGEPLAN, esta se manifestou pelo veto 
parcial ao art. 28 do referido Projeto de Lei Complementar, afirmando para tanto tratar-
se de competência privativa do Executivo. Veja-se manifestação exarada:

“Trata-se de matéria de iniciativa privativa do Prefeito, conforme 
está estabelecido na Lei Orgânica do Munícipio:

“Art. 36. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão, ao Prefeito e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito 
as leis que: 

I - ............................. 
II - disponham sobre: 
a) .............................. 
b) servidores públicos do Município, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
c) ..............................”

A carga horária dos servidores públicos municipais está regulada no 
art. 54, caput da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 
(Estatuto do Servidor), cujo § 1º, assim dispõe:

“§ 1º Os planos de carreiras e remuneração poderão 
fixar carga horária semanal inferior à estabelecida no caput, 
considerada a natureza das funções e a legislação federal que 
determine horário especial aplicável à Administração Pública.” 

E mais, o Estatuto do Servidor, nos artigos 54-A, 54-B, 54-C, 54-D 
e 54-E, já traz autorização para o Poder Executivo estabelecer a jornada 
de trabalho de 30 horas semanais para determinadas categorias, assim 
como o § 3º do artigo 54, dispõe que, mediante lei, poderá ser fixada 
carga horária de 30 horas semanais, para determinadas carreiras ou 
categorias funcionais. 

A redução da jornada de trabalho traz consequências importantes, 
dentre as quais:

- necessidade de ampliação do quadro de pessoal ou o pagamento 
de horas extraordinárias, uma vez que o horário de funcionamento da 
Prefeitura permanecerá 40 horas semanais, em dois expedientes diários 
de quatro horas, o que implica em aumento da despesa de pessoal, o 
que contraria o art. 37 da Lei Orgânica do Município, pois a matéria é de 
competência exclusiva do Prefeito Municipal. Vejamos:

“Art. 37. Não será admitido aumento de despesa 
prevista: 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito 
Municipal;”

- desigualdade entre os servidores, uma vez que teremos no 
mesmo setor o cumprimento de jornada diferente, unicamente por 
questão de grau de escolaridade, o que poderia implicar, por insatisfação 
dos servidores não beneficiados (e com razão) em redução da qualidade 
dos serviços prestados, infringindo dessa forma o art. 37, caput, da 
Constituição Federal, que determina obediência ao princípio da eficiência.”
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Desta forma, o Poder Legislativo Municipal, exercido pela Câmara Municipal de 
Vereadores, extrapolando sua competência, aprovou emenda ao presente Projeto de Lei 
Complementar, cuja competência é exclusiva do Poder Executivo Municipal por implicar 
em significativo aumento de despesas, decorrente da redução da jornada de trabalho de 
6 horas diárias e 30 horas semanais.

A emenda Legislativa afronta, ainda, o princípio da separação dos poderes e 
invade competência exclusiva do Poder Executivo Municipal. Portanto, ao proceder desta 
maneira, a Câmara Municipal violou o princípio da independência e harmonia entre os 
poderes. 

Portanto, embora nobre a pretensão dos vereadores autores da emenda ao 
Projeto de Lei Complementar em destaque, o veto parcial ao art. 28 se faz necessário, 
pelos fundamentos jurídicos e técnicos apontados.

Assim, não resta outra alternativa que não a do veto parcial, para o qual 
solicitamos de V. Exa., e dos nobres Pares que compõem esse Poder Legislativo o 
devido acatamento à sua manutenção.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

DESPACHO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS 
AUTOCOPIATIVOS
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, observou-se pelos 
documentos anexos que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, com base no 
princípio da boa-fé objetiva, RATIFICO A DECISÃO do ordenador de despesas, que 
autorizou a dispensa de licitação do processo administrativo nº 1.562/2022-31, que foi 
realizada com fundamento no art. 24, inciso II, e em obediência ao artigo 26, ambos da 
Lei 8.666/93, em favor da empresa L. F. DE SOUZA EIRELI.
Dê-se ciência deste ato aos interessados, por meio da publicação na imprensa oficial, 
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. 
Por fim, encaminhe-se os autos à Secretaria demandante para o devido prosseguimento.
Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

SECRETARIAS

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 19 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 324, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e a Empresa NAF Transportes EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa 
anexa ao processo administrativo n. 8851/2022-15.
OBJETO: A alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na Cláusula 4ª, do Contrato n. 324/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 324/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Nylton Amado Fernandes.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 19 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 329, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e a Empresa NAF Transportes EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa 
anexa ao processo administrativo n. 8846/2022-77.
OBJETO: A alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na Cláusula 4ª, do Contrato n. 329/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 329/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Nylton Amado Fernandes.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 25 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 332, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e a Empresa NAF Transportes EIRELI.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa 
anexa ao processo administrativo n. 8850/2022-44.
OBJETO: A alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na Cláusula 4ª, do Contrato n. 332/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 332/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Nylton Amado Fernandes.

CAMPO GRANDE-MS, 25 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 25 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 328, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e a Empresa NAF Transportes EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa 
anexa ao processo administrativo n. 8845/2022-12.
OBJETO: A alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na Cláusula 4ª, do Contrato n. 328/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 328/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Nylton Amado Fernandes.

CAMPO GRANDE-MS, 25 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 25 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 330, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e a Empresa NAF Transportes EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa 
anexa ao processo administrativo n. 8844/2022-41.
OBJETO: A alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na Cláusula 4ª, do Contrato n. 330/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 330/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Nylton Amado Fernandes.

CAMPO GRANDE-MS, 25 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 19 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 333, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e a Empresa NAF Transportes EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa 
anexa ao processo administrativo n. 8848/2022-01.
OBJETO: A alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na Cláusula 4ª, do Contrato n. 333/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 333/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Nylton Amado Fernandes.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 25 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 326, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e a Empresa NAF Transportes EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa 
anexa ao processo administrativo n. 8853/2022-32.
OBJETO: A alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na Cláusula 4ª, do Contrato n. 326/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
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RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 326/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Nylton Amado Fernandes.

CAMPO GRANDE-MS, 25 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 19 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 325, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e a Empresa NAF Transportes EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa 
anexa ao processo administrativo n. 8852/2022-70.
OBJETO: A alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na Cláusula 4ª, do Contrato n. 325/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 325/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Nylton Amado Fernandes.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 19 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 331, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e a Empresa NAF Transportes EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa 
anexa ao processo administrativo n. 8849/2022-65.
OBJETO: A alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na Cláusula 4ª, do Contrato n. 331/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 331/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Nylton Amado Fernandes.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 19 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 327, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e a Empresa NAF Transportes EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa 
anexa ao processo administrativo n. 8847/2022-30.
OBJETO: A alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na Cláusula 4ª, do Contrato n. 327/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 327/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Nylton Amado Fernandes.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 304, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED e a Empresa Tuca Transportes EIRELI - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e justificativa anexa 
ao processo administrativo n. 8839/2022-10.
OBJETO: Alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na cláusula 4ª, do Contrato n. 304/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 304/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Artur Fernandes Filho.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 301, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED e a Empresa Tuca Transportes EIRELI - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e justificativa anexa 
ao processo administrativo n. 8836/2022-13.
OBJETO: Alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na cláusula 4ª, do Contrato n. 301/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 301/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Artur Fernandes Filho.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 307, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED e a Empresa Tuca Transportes EIRELI - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e justificativa anexa 
ao processo administrativo n. 8834/2022-98.
OBJETO: Alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na cláusula 4ª, do Contrato n. 307/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 307/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Artur Fernandes Filho.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 299, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED e a Empresa Tuca Transportes EIRELI - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e justificativa anexa 
ao processo administrativo n. 8838/2022-49.
OBJETO: Alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na cláusula 4ª, do Contrato n. 299/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 299/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Artur Fernandes Filho.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 305, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED e a Empresa Tuca Transportes EIRELI - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e justificativa anexa 
ao processo administrativo n. 8837/2022-86.
OBJETO: Alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na cláusula 4ª, do Contrato n. 305/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 305/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Artur Fernandes Filho.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 303, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED e a Empresa Tuca Transportes EIRELI - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e justificativa anexa 
ao processo administrativo n. 8833/2022-25.
OBJETO: Alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na cláusula 4ª, do Contrato n. 303/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
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que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 303/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Artur Fernandes Filho.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 308, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED e a Empresa Tuca Transportes EIRELI - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e justificativa anexa 
ao processo administrativo n. 8842/2022-16.
OBJETO: Alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na cláusula 4ª, do Contrato n. 308/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 308/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e Artur Fernandes Filho.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 13 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 340, DE 3/8/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED e a Empresa José Vieira da Silva - ME.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65 caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e justificativa anexa 
ao processo administrativo n. 2474/2022-10.
OBJETO: Alteração do item 7.12 da cláusula 7ª, bem como retificação do programa de 
trabalho da rubrica orçamentária na cláusula 4ª, do Contrato n. 340/2020.
ALTERAÇÃO: Na cláusula sétima item 7.12 do contrato referente ao seguro obrigatório 
excluir: “Morte e invalidez causados a terceiros: 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 
que está incluso no item: “danos corporais causados a terceiros: 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula quarta da rubrica orçamentária no programa de trabalho 
onde constou: 105 12 361 0007 2015, passe a constar: 105 12 361 0002 2020.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 340/2020, e de 
seu Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Alelis Izabel de Oliveira Gomes e José Vieira da Silva.

CAMPO GRANDE-MS, 13 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA n. 08, CELEBRADO EM 29 DE 
ABRIL DE 2022.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Saúde - SESAU/Fundo Municipal de Saúde e a Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso 
do Sul - Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão.
FUNDAMENTO LEGAL: § 2º, art.63, da Lei n. 4.320/1964 e parágrafo único do artigo 59, 
da Lei n. 8.666/1993, da Instrução Normativa SCI n. 003/2019 de 23/10/2019, bem como, 
na justificativa do Secretário Municipal de Saúde, juntada ao Processo Administrativo n. 
9644/2022-98 e respectivo processo de sindicância administrativa n. 14909/2022-70.
OBJETO: A liquidação do valor devido pelo Município de Campo Grande - MS a Empresa 
Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul - Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão, 
relativo ao reconhecimento de dívida de débitos em aberto pela prestação de serviços a 
Secretaria Municipal de Saúde/SESAU de Campo Grande/MS, através de internações 
hospitalares para atendimento ao Sistema Único de Saúde - SUS, conforme documentações 
e relatório final do Processo de Sindicância n. 14909/2022-70.
VALOR: O valor global do presente Termo de Reconhecimento de Dívida, após análise 
da comissão sindicante, restou comprovado que o débito em aberto devido pela PMCG/
SESAU soma um montante de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais).
DOTAÇÃO: Fonte de recurso: 01 - Recursos do Tesouro; Programa de Trabalho: 0106 10 302 
0001 4004; Elemento de Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores. 
ASSINATURAS: José Mauro Pinto de Castro Filho e Amilcar Silva Junior.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO CONTRATO n. 135, CELEBRADO EM 11 DE ABRIL DE 2022.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Ágil Produtos para Saúde EIRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 8.666, de 21/6/93, com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis, em conformidade com o edital de Pregão Eletrônico n. 
247/2021, regido pela Lei n. 10.520/2002, pela Lei Municipal n. 3.997/2002, pelos Decretos 
Municipais n. 14.670/2021 e 12.480/2014, Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações 
e demais normativas indicadas em seu preâmbulo, decorrente do procedimento 
licitatório homologado em 22/12/2021 pelo Exmo. Prefeito Municipal, anexo ao processo 
administrativo n. 2516/2022-50, oriundo do processo administrativo n. 87012/2021-93.
OBJETO: Aquisição de 1.720.134 (quantidade) fita/tira para determinação de glicemia, 
decorrente de registro de preços, em conformidade com as especificações constantes do 
termo de referência e proposta, originários do edital de licitação.
VALOR: R$ 705.254,94 (setecentos e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e 
noventa e quatro centavos).
DOTAÇÃO: Fonte de Recursos: 10 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS; Dotação 

Orçamentária: 0202.10.301.0001.4001; Elemento de Despesa: 33903035 - Material 
Laboratorial.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
ASSINATURAS: José Mauro Pinto de Castro Filho e Eder Salcedo Correa.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 3 DE MARÇO DE 2022, AO 
CONTRATO n. 34, DE 7/3/2018.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Saúde - SESAU/Fundo Municipal de Saúde e o Condomínio Bahamas Apart Hotel.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, § 2º e art. 65, §8º, todos da Lei Federal 
n. 8.666/1993, bem como na Lei Federal n. 8.245/1991 e no Decreto Municipal n. 14.728/2021, na 
Cláusula Terceira, Quinta e Nona do Contrato n. 34/2018, bem como na Justificativa anexa 
ao Processo Administrativo m. 68821/2017-47.
OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência e o reajuste no valor do Contrato n. 34/2018, 
para continuidade da utilização do espaço da laje externa da cobertura do Edifício 
Bahamas Apart Hotel, para fixação de uma antena repetidora conectada a um aparelho 
de rádio com frequência pré-estabelecida em “Frequência Modulada” (FM) ligada a rede 
elétrica por um conversor de 12V, a fim de atender o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência - SAMU/SESAU.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n. 34/2018, por mais 12 (doze) 
meses.
REAJUSTE: Fica reajustado em 10,20% (dez inteiros e vinte centésimos por cento) nos 
termos da Cláusula Segunda do Contrato n. 34/2018, passando o valor atual de R$ 
10.652,24 (dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos) para 
R$ 11.739,29 (onze mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos).
VALOR MENSAL: O valor mensal passará de R$ 887,69 (oitocentos e oitenta e sete 
reais e sessenta e nove centavos), para R$ 978,27 (novecentos e setenta e oito reais e 
vinte e sete centavos).
DOTAÇÃO: Fonte de Recurso: 10 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS; Programa 
de Trabalho: 0203.10.302.0001.4003; Elemento de Despesa: 33903910 - Locação de 
Imóveis.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 34/2018 e 
de seus Termos Aditivos, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: José Mauro Pinto de Castro Filho e Maria Emilia Ramalho Sulzer.

CAMPO GRANDE-MS, 3 DE MARÇO DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 27 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO PMCG/BID n. 28/2021.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP e a Empresa Engepar Engenharia e 
Participações Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Política de Aquisição de Bens e Contratação de Obras 
financiadas pelo BID GN-2349-15, Manual de Aquisições do Executor, itens 37 e 38 
das Condições Gerais do Contrato PMCG/BID n. 28/2021, Justificativa Técnica e demais 
documentos técnicos encartados nos autos do Processo n. 87269/2020-19, vol. 15.
OBJETO: Alteração do valor do Contrato PMCG/BID n. 28/2021.
VALOR: Fica acrescido ao valor do Contrato PMCG/BID n. 12/2018, a quantia de 
R$ 4.464.985,61 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e 
oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), passando de R$ 26.708.617,03 (vinte e 
seis milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e dezessete reais e três centavos), para 
R$ 31.173.602,64 (trinta e um milhões, cento e setenta e três mil, seiscentos e dois reais e 
sessenta e quatro centavos).
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato PMCG/BID n. 
28/2021, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Rudi Fiorese e Carlos Clementino Moreira Filho.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 8 DE ABRIL DE 2022, AO 
CONTRATO n. 117, DE 11/5/2021.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Finanças e Planejamento - SEFIN e a Empresa Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, § 2º, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como 
nas razões exaradas na Justificativa de fls. 803/804, devidamente anexada ao Processo 
Administrativo n. 39253/2021-07.
OBJETO: A prorrogação do período de vigência do Contrato n. 117, de 11/5/2021, conforme 
interesse manifestando entre as partes.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da data de 11/5/2022.
VALOR: O presente Termo Aditivo tem o valor total de R$ 1.146.796,87 (um milhão e 
cento e quarenta e seis mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos). 
O valor global deste aditivo refere-se a soma do valor pactuado no Contrato n. 117/2021 
juntamente com o acréscimo de 25% do 2º Termo Aditivo de 16/12/2021.
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes desse correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária para o exercício financeiro de 2022-23: Unidade Gestora: 2600F - Secretaria 
Municipal de Finanças e Planejamento - SEFIN; Fonte do Recurso: 1 - Recursos do Tesouro; 
Prog. de Trabalho: 0101.04.129.0100.2075; Elem. de Desp.: 33903957 - Serv. Parâmetro 
de Dados.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 117/2021 
e seu Primeiro Termo Aditivo, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Márcia Helena Hokama e Perácio Feliciano Ferreira.

CAMPO GRANDE-MS, 8 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO CONTRATO n. 153, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022.
PARTES: Município de Campo Grande, com interveniência do Gabinete do Prefeito - GAPRE 
e a Empresa MT Estruturas para Eventos Ltda - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico n. 051/2022 
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e seus anexos, regido pela Lei n. 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n. 14.670/2021 e demais 
normativas indicadas em preâmbulo, decorrente de procedimento licitatório homologado em 
17/03/2022 pelo Exmo. Prefeito Municipal, anexo ao processo administrativo licitatório n. 
65.954/2021-11 e processo administrativo de execução n. 28827/2022-85.
OBJETO: A prestação de serviço de locação de grade de contenção e barricadas, em 
conformidade com as especificações do termo de referência e proposta, originários do 
edital de licitação.
VALOR: O valor estimado da presente contratação é de R$ 261.686,90 (duzentos e 
sessenta e um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e noventa centavos). 
DOTAÇÃO: 0101 4 122 30 2072 - Gabinete do Prefeito (GAPRE) - FR 01 - Elemento de 
Despesa: 33.90.39.23 (Festividades e Homenagens). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
ASSINATURAS: Alex de Oliveira Gonçalves e Inácio Rosa.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO CONTRATO n. 154, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022.
PARTES: Município de Campo Grande, com interveniência da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR e a Empresa W.A. Equipamentos e Serviços Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico n. 041/2022 
e seus anexos, regido pela Lei n. 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n. 14.670/2021, 
Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações e demais normativas indicadas em seu 
preâmbulo, decorrente de procedimento licitatório homologado em 4/3/2022 pelo Exmo. 
Prefeito Municipal, anexo ao Processo Administrativo n. 57043/2021-38 e conforme documentos 
anexos ao processo n. 24.899/2022-44.
OBJETO: A prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, 
com remuneração garantida por meio de franquia mínima mensal, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas pela Administração, em conformidade com as 
especificações constantes do termo de referência e proposta, originários do edital de 
licitação.
VALOR: O valor da presente contratação, para 12 (doze) meses, é estimado em R$ 267.300,00 
(duzentos e sessenta e sete mil e trezentos reais). 
DOTAÇÃO: Unidade Gestora - 3100F - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Gestão Urbana-SEMADUR. Fonte de Recursos: 1 - Recursos do Tesouro. Dotação: 
0101.18.541.0037.2046.33903983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos. 
Reserva Orçamentária Inicial: 2022 PE 006. Empenho: 2022 NE 00104 3100F. 
VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir de sua assinatura.
ASSINATURAS: Luis Eduardo Costa e Wellington Reinaldo Nabuco.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO CONTRATO n. 155, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022.
PARTES: Município de Campo Grande, com interveniência do Gabinete do Prefeito e a 
Empresa W.A. Equipamentos e Serviços Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico n. 041/2022 
e seus anexos, regido pela Lei n. 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n. 14.670/2021, Lei 
Complementar n. 123/2006 e suas alterações e demais normativas indicadas em seu preâmbulo, 
decorrente de procedimento licitatório homologado em 4/3/2022 pelo Exmo. Prefeito Municipal, 
anexo ao Processo Administrativo Licitatório n. 57043/2021-38 e Processo Administrativo de 
Execução n. 24688/2022-39.
OBJETO: A prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, 
com remuneração garantida por meio de franquia mínima mensal, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas pela Administração, em conformidade com as 
especificações constantes do termo de referência e proposta, originários do edital de 
licitação.
VALOR: O valor da presente contratação, para 12 (doze) meses, é estimado em R$ 246.600,00 
(duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais). 
DOTAÇÃO: 0101 4 122 30 2072 - Gabinete do Prefeito (GAPRE) - FR 01 - Elemento de Despesa: 
33.90.39.83 (Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos). 0101 24 131 30 2069 - 
Gabinete do Prefeito (GAPRE) / Diretoria-Executiva de Comunicação Social (SCS) - FR 01 - 
Elemento de Despesa: 33.90.39.83 (Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos). 0101 14 422 
31 2043 - Gabinete do Prefeito (GAPRE) / Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon Campo Grande) - FR 01 - Elemento de Despesa: 33.90.39.83 (Serviços de Cópias e 
Reprodução de Documentos). 0101 14 422 101 1570 - Gabinete do Prefeito (GAPRE) / Subsecretária 
de Defesa do Direitos Humanos - FR 01 - Elemento de Despesa: 33.90.39.83 (Serviços de Cópias e 
Reprodução de Documentos). 
VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir de sua assinatura.
ASSINATURAS: Alex de Oliveira Gonçalves e Wellington Reinaldo Nabuco.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO CONTRATO n. 156, CELEBRADO EM 20 DE ABRIL DE 2022.
PARTES: Município de Campo Grande, com interveniência da Secretaria Municipal de Governo e 
Relações Institucionais - SEGOV e a Empresa W.A. Equipamentos e Serviços Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico n. 041/2022 
e seus anexos, regido pela Lei n. 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n. 14.670/2021, 
Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações e demais normativas indicadas em seu 
preâmbulo, decorrente de procedimento licitatório homologado em 4/3/2022 pelo Exmo. 
Prefeito Municipal, anexo ao Processo Administrativo Licitatório n. 57043/2021-38 e 
Processo Administrativo de Execução n. 24686/2022-11.
OBJETO: A prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, 
com remuneração garantida por meio de franquia mínima mensal, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas pela Administração, em conformidade com as 
especificações constantes do termo de referência e proposta, originários do edital de 
licitação.
VALOR: O valor da presente contratação, para 12 (doze) meses, é estimado em R$ 230.040,00 
(duzentos e trinta mil e quarenta reais). 
DOTAÇÃO: 0101 4 122 30 2062 - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais 

(SEGOV) - FR 01 - Elemento de Despesa: 33.90.39.83 (Serviços de Cópias e Reprodução 
de Documentos). 0101 14 422 104 2081 - Secretaria Municipal de Governo e Relações 
Institucionais (SEGOV) / Subsecretaria de Políticas para a Mulher (SEMU) - FR 01 - Elemento 
de Despesa: 33.90.39.83 (Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos). 0101 10 304 
102 2079 - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (SEGOV) / Subsecretaria 
do Bem-Estar Animal (SUBEA) - FR 01 - Elemento de Despesa: 33.90.39.83 (Serviços de 
Cópias e Reprodução de Documentos). 
VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir de sua assinatura.
ASSINATURAS: Antônio Cézar Lacerda Alves e Wellington Reinaldo Nabuco.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANEXO ÚNICO O DECRETO N. 10.499 DE 02 DE JUNHO DE 2008.

Art. 1º - A Prefeitura de Campo Grande, considerando o art. 2º da Lei Federal 
9.452/97, e, após as liberações dos recursos federais, a qualquer título, notificará 
a Câmara Municipal, os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as 
entidades empresariais;

NOTIFICAÇÃO

Nº. 33/2022             Data: 29/04/2022
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Nº Origem Natureza Objeto Executor Valor R$

1

Min. 
Economia 
Sec. 
Tesouro 
Nacional

Transferência
Constitucional

FPM – Fundo de 
Participação dos 
Municípios

PMCG 6.872.953,04

2

Min. 
Economia 
Sec. 
Tesouro 
Nacional

Transferência
Constitucional

ITR – Imposto 
Territorial Rural PMCG 375.534,76

4

Min. 
Economia 
Sec. 
Tesouro 
Nacional

Transferência
Constitucional

FUNDEB – Aplicação 
no Ensino Básico PMCG 4.630.505,22

5

Min. 
Economia 
Sec. 
Tesouro 
Nacional

Transferência 
Constitucional

Lei Complementar
176/2020- 
compensação da 
União

PMCG 416.502,91

TOTAL 12.295.495,93

Márcia Helena Hokama
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

  
EDITAL n. 08/2020-28
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de sua atribuição legal, tendo 
em vista o disposto no artigo 292 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 
2011, e conforme previsto no item 10 do Edital n. 08/2020-01, publicado no Diário Oficial 
do Município de Campo Grande n. 6.161, de 23 de dezembro de 2020, e considerando 
a necessidade temporária de excepcional interesse público, CONVOCAM candidatos 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado na função de GESTOR DE OPERAÇÕES- 
DESENHISTA/PROJETISTA e GESTOR DE OPERAÇÕES-ORÇAMENTISTA, para 
substituir vacância e, portanto, sem aumento de despesa, a comparecerem na Secretaria 
Municipal de Gestão, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no 
Anexo Único a este Edital, para orientação sobre a documentação a ser entregue para 
o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 08/2020-28

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO

Data: 03 de maio de 2022
Horário: 9 horas
Local: Secretaria Municipal de Gestão – GEMOL/SEGES
Avenida Afonso Pena, n. 3297 – Centro – Campo Grande/MS

FUNÇÃO: GESTOR DE OPERAÇÕES (ORÇAMENTISTA)
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO
14 BÁRBARA DE ANDRADE LOPES QUEVEDO
15 FILIPE WOITSCHACH LIMA

FUNÇÃO: GESTOR DE OPERAÇÕES (PROJETISTA/DESENHISTA)
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO
12 MARIELY DE JESUS BENITES
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EDITAL n. 02/2022-01
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES 
NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento na Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, no Decreto 
n. 10.855, de 12 de maio de 2009, e na Resolução SEMAD n. 63, de 25 de maio de 2009, 
CONVOCA acadêmicos de graduação em Direito, interessados em realizar Estágio de 
Complementação Educacional Remunerado, para atuar na Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, nos termos e condições constantes deste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente Edital tem por objeto divulgar os critérios de realização da seleção 
de acadêmicos de nível superior que estão cursando Direito, para ocuparem as vagas 
descritas no quadro abaixo, no período matutino ou vespertino; e desenvolverem atividades 
nas unidades da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

Curso Semestre Vagas

Direito do 3º ao 7º 20

1.2. O acompanhamento de todas as etapas da seleção é de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá acompanhar o cronograma, as convocações e tomar ciência dos 
resultados através do Diário Oficial do Município (DIOGRANDE).

1.2.1. A seleção compreenderá as seguintes etapas:
a) Inscrição on-line (gratuita)
b) Prova de Títulos 

1.2.2.  Para se inscrever o candidato deverá acessar o portal da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, http://www.campogrande.ms.gov.br, sendo sua inscrição exclusiva para o Processo 
Seletivo objeto deste Edital, e não será reutilizada para outros Processos Seletivos, portanto 
o candidato deverá se inscrever por Processo Seletivo de acordo com as normas do presente 
Instrumento Convocatório.

1.2.3. As publicações poderão ser acompanhadas na seção de Serviços On-line do Cidadão, no 
link Inscrições para Estágio/Processos Seletivos. 

1.3. Os candidatos concorrerão no presente Processo Seletivo de Estágio Remunerado, 
desde que estejam devidamente matriculados em Instituições de Ensino Superior no 
curso de Direito. 

1.4. Este Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas:

1.4.1 Realização da inscrição online, nos dias 10/05/2022 à 17/05/2022, pelo site da 
Prefeitura: http://www.campogrande.ms.gov.br 

1.4.1.1 Para concluir a sua inscrição o candidato deverá enviar, até às 23h59min do dia 17/05/2022, 
em um único e-mail no formato de PDF, para o e-mail: estagioremuneradoprefeitura@gmail.
com ;

1.4.1.1.1 Cópia do Registro Geral/RG, frente e verso.

1.4.1.1.2 Cópia do comprovante de inscrição on-line, que deverá ser emitido pelo site da 
Prefeitura ao finalizar sua inscrição on-line, o qual ficará disponível durante o período de 
inscrição, não sendo aceito print de tela.

1.4.1.1.3 Atestado de Matrícula. O Atestado de Matrícula deverá possuir até 30(trinta) dias de 
emissão, emitido pela Instituição de Ensino Superior/IES e constar o semestre.

1.4.1.1.4 Cópia dos títulos que possuir, constantes dos Anexos I, para concorrer à Prova de 
Títulos.

2. DAS INSCRIÇÕES
 
2.1. Antes de inscrever-se, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, das quais, não poderá alegar desconhecimento em 
nenhuma hipótese.

 2.2. A inscrição deverá ser realizada via internet, a partir das 10:00 horas do 
dia 10/05/2022 até as 23h59min do dia 17/05/2022, através do portal www.
campogrande.ms.gov.br, no link “Inscrições para  Estágio”, momento em que o 
candidato ao estágio remunerado preencherá o formulário de informações cadastrais e 
curriculares.

2.2.1 Para concluir a sua inscrição o candidato deverá enviar, até às 23h59min do dia 
17/05/2022, para o e-mail: estagioremuneradoprefeitura@gmail.com  os documentos 
constantes no item 1.4.1.1, e respectivos subitens, deste Edital.

2.2.2 O nome completo do candidato, no comprovante de inscrição, deve ser idêntico ao nome 
do documento (RG/Registro Geral).

2.3. A inscrição exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital.

2.4. A inscrição será realizada somente via Internet no portal www.campogrande.ms.gov.br, 
desde que realize todas as etapas descritas no item 1.4 e respectivos subitens, deste Edital.

2.5. Não será cobrada taxa de inscrição.

2.6. O candidato somente será considerado efetivamente inscrito no Processo Seletivo 
para Estágio Remunerado, após ter atendido o item 1.4, e ter sua inscrição homologada 
pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, conforme publicação a ser feita no Diário 
Oficial de Campo Grande – DIOGRANDE.

2.7. Nos casos em que o nome do candidato não esteja inserido no ato de homologação 
das inscrições, este deverá dirigir-se à Secretaria Municipal de Gestão, situada na 
Avenida Afonso Pena, 3.297 - Paço Municipal, de acordo com prazo previsto no Edital 
de Homologação das inscrições, e comprovar o atendimento de todos os requisitos da 
inscrição;

2.8. A homologação da inscrição será validada considerando a última inscrição efetuada.

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA EM ESTÁGIO
 
3.1. Para a investidura no Estágio Remunerado, o candidato deverá estar devidamente 
matriculado no curso de Direito, e preencher os demais requisitos constantes no presente 
Edital. 

4. DAS VAGAS E DAS RESERVAS LEGAIS
 
4.1. Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas existentes e das que vierem a ser 
criadas durante a validade do Processo Seletivo, nos termos do artigo 37, Inciso VIII, 
da Constituição Federal, aos candidatos inscritos como deficientes, devendo tal condição 
ser primeiramente informada no ato da inscrição e descrita conforme laudo médico, 
no campo “Observações do candidato”, e posteriormente comprovada no ato de 
assinatura do Termo de Compromisso, mediante a apresentação de Atestado Médico 
evidenciando a aptidão para a função pretendida.

4.2. Ressalvadas as disposições especiais descritas no item 4.1 deste Edital, os candidatos 
com deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que tange aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação 
mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo.

4.3. Os candidatos com deficiência, aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes 
publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.

4.4. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, será desconsiderada a sua 
classificação na listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua 
classificação na listagem de ampla concorrência.

4.5. As vagas definidas para os candidatos inscritos na condição de deficiente, que não 
forem providas serão automaticamente preenchidas pelos candidatos selecionados e não 
inscritos naquela condição, observada a ordem rigorosa de classificação.

4.6. Serão reservadas 1% (um por cento) das vagas existentes e das que vierem a 
ser criadas durante a validade do Processo Seletivo, nos termos da Lei Municipal n. 
6.212, de 28 de maio de 2019, aos candidatos que comprovarem possuir idade de 60 
(sessenta) anos ou mais, devendo tal condição ser primeiramente informada no ato da 
inscrição, desde que estejam regularmente matriculados e com frequência devidamente 
comprovada em instituições públicas ou privadas de ensino superior em curso compatível 
com as atividades a serem desenvolvidas.

5. DA PROVA DE TÍTULOS

5.1. Participarão da Prova de Títulos todos os candidatos devidamente inscritos na 
seleção, que serão avaliados desde que encaminhem na data estabelecida os documentos 
solicitados para pontuação.

5.2. Os documentos serão enviados por e-mail, conforme item 2.2, e posteriormente 
serão divulgados no Diário Oficial do Município/DIOGRANDE, disponível no endereço 
eletrônico: http://www.campogrande.ms.gov.br/diogrande.

5.3. A Prova de Títulos consistirá no somatório da pontuação do semestre do candidato 
com as horas de atividades de qualificação do mesmo, conforme disposto no Anexo I 
deste Edital.

5.4. Os Certificados para serem pontuados deverão ser da área de atuação do curso de 
formação e conter expressamente a carga horária das atividades de qualificação, bem 
como a expressa data de realização, caso contrário, não serão pontuados.

6.  DOS RECURSOS
 
6.1 O candidato poderá recorrer, nos 2 (dois) dias úteis contados a partir da data da 
publicação da homologação dos inscritos e do resultado parcial quanto:

a) à omissão de seu nome ou para retificação de dados ocorridos na publicação da 
relação de inscritos;

b) à pontuação da prova de títulos divulgada através do resultado provisório.

6.1.1 A contagem do prazo dar-se-á, em dias úteis, excluindo-se o dia da publicação e 
incluindo-se o último.

6.2. O requerimento de recurso deverá ser feito por escrito, assinado pelo candidato 
e dirigido a Comissão do Processo de Seleção de Estagiários da Prefeitura Municipal 
de Campo Grande, assinado pelo candidato ou por seu representante legal, mediante 
procuração com poderes específicos e firma reconhecida em cartório. Devendo ser 
entregue pessoalmente à Secretaria Municipal de Gestão, na Divisão de Promoção e 
Experiências Profissionais/DIPEP, localizada a Av. Afonso Pena, 3.297, Centro-Paço 
Municipal, Campo Grande/MS, CEP 79002-949, nos seguintes horários: no período 
Matutino das: 8h às 11:00h e no período vespertino das 13h30min até às 17hs.

7. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

7.1. A classificação final dar-se-á, exclusivamente, com base na avaliação dos títulos, 
discriminados no item 5, deste Edital, encaminhados via e-mail.

7.2 A relação contendo os candidatos classificados no Processo Seletivo objeto deste 
Edital será publicada no Diário Oficial do Município de Campo Grande – DIOGRANDE. 

7.3 Os candidatos classificados constarão em uma lista de homologação de resultado 
final. 
 
7.4 Os candidatos classificados além do quantitativo do quadro de vagas ofertadas 
neste Edital ficarão na condição de Cadastro Reserva e poderão ser convocados, 
posteriormente, desde que haja casos de desistência e abandono do estágio e/ou novas 
necessidades sejam disponibilizadas, desde que comprovem vínculo com a Instituição 
de Ensino mediante Atestado de Matrícula atualizado, e que tenha no mínimo 1(um) 
semestre a cursar para iniciar o estágio.

7.5 O candidato classificado dentro do número de vagas que não apresentar-se na data 
estabelecida pelo Edital de convocação ou que apresente documentação incompleta será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

8.1. O maior semestre matriculado;

8.2. ter maior idade;

8.2.1 ocorrendo, nesse caso, o empate de idade, em função da data de nascimento, 
serão analisadas as certidões de nascimento dos candidatos empatados, para constatar 
o desempate em hora, minuto e segundo.

9. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

9.1. Para a assinatura do Termo de Compromisso do Estágio Remunerado deverá apresentar 
as seguintes condições: 
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a) Ter sido classificado no Processo Seletivo;
 
b) Ter no mínimo 1(um) semestre a cursar para iniciar o estágio;

c) Ser brasileiro nato ou naturalizado;

d) Estar quite com a justiça eleitoral; 

e) Se, do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares; 

f) Ter aptidão física e mental, para o exercício das atribuições do estágio; 

g) Apresentar cópias simples dos documentos abaixo relacionados:

g.1) Uma foto 3x4 atualizada;
g.2) Certidão de nascimento ou casamento (se apresentar certidão de casamento todos 
os demais documentos deverão estar devidamente atualizados);
g.3) Registro Geral - RG;
g.4) Cadastro de Pessoa Física - CPF e o comprovante de situação cadastral, emitido 
pela Receita Federal;             
g.5) Título de eleitor atualizado;
g.6) Certificado militar (aos homens maiores de 18 anos);
g.7) Comprovante de raça/cor, caso não seja identificado pela certidão de nascimento 
(poderá ser feita declaração de próprio punho, conforme modelo anexo II);
g.8) Comprovante de residência (caso não possua comprovante em seu nome, fazer 
declaração de próprio punho, conforme modelo anexo III);
g.9) Apresentar certidão do Poder Judiciário – Justiça Federal;
g.9.1) Certidão de Distribuição da Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso 
do Sul – Certidão de Distribuição – Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos 
Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos.
Site: http://www.jfms.jus.br/csp/jfmsint/reqcertidao.csp   
g.10) Apresentar certidão do Poder Judiciário – Justiça Estadual;
g.10.1) Certidão Estadual Cível de 1º Grau do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso do Sul;
g.10.2) Certidão Estadual Criminal de 1º Grau do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso do Sul.
Site:https:.//www.tjms.jus.br/servicos/certidoes
g.11.) Apresentar certidões da Justiça Eleitoral – Certidão de crime eleitoral e Certidão 
de quitação eleitoral.
Site: https://www.tre-ms.jus.br/eleitor/certidoes 
g.12) Apresentar atestado de matrícula, com até 30 (dias) de     emissão, emitido pela 
Instituição de Ensino Superior/IES que deve constar o semestre;
g.13) Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital; 

h) Os candidatos deverão estar devidamente matriculados no curso exigido, conforme 
item 1.3;

i) Não ter vínculo empregatício, direto ou indireto e não realizar estágio obrigatório ou ser 
prestador de serviço, para com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, ou já ter realizado 
Estágio de Complementação Educacional no prazo permitido pela legislação vigente ou ter 
menos de seis meses para cumprir o prazo determinado referida legislação. (Lei Federal) 

10. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO E 
LOTAÇÃO 

10.1. Os candidatos estagiários que forem classificados serão convocados de acordo com 
o número de vagas ofertadas no presente Processo Seletivo de Estágio Remunerado, 
através de Edital próprio publicado no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE, 
para assinatura de Termo de Compromisso, devendo apresentar-se na Secretaria 
Municipal de Gestão – SEGES.

10.2. O candidato convocado para assinatura de Termo de Compromisso que não 
comparecer dentro do prazo preestabelecido será tido como desistente, podendo, 
a Secretaria Municipal de Gestão - SEGES, convocar o próximo candidato aprovado, 
obedecida rigorosamente à ordem de classificação para a devida substituição.

11. DO PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE COMPROMISSO E REGIMENTO DE 
ESTÁGIO

11.1. Os candidatos classificados, dentro do quantitativo de vagas ofertadas, serão 
admitidos em caráter de estágio remunerado temporário, respeitado o limite legal 
permitido e assinarão o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado sob o Regimento 
do Estagiário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

11.2. Os candidatos que interromperem o curso de nível superior serão automaticamente 
desligados do Estágio Remunerado da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

12. DOS LOCAIS DE ESTÁGIO
 
12.1. Os estagiários deverão desempenhar as atividades de Estágio em locais a serem 
designados pela Secretaria Municipal de Gestão. 

13. DO VALOR DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

13.1. O valor da remuneração da Bolsa de Complementação Educacional será de um 
Salário Mínimo vigente, acrescido de vale-transporte (cartão-magnético) e seguro de vida.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. O presente Processo Seletivo de Estágio remunerado terá validade máxima de 
1(um) ano podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da homologação 
do Resultado Final, publicado no Diário Oficial de Campo Grande – DIOGRANDE.

14.2.  A assinatura do Termo de Compromisso do Estágio Remunerado dos candidatos 
selecionados, só será permitida dentro do prazo de validade do presente Processo Seletivo 
de Estágio Remunerado.

14.3. Será excluído do certame o candidato que fizer declaração falsa ou inexata ou, por 
sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
neste Edital, incluindo-se os exigidos para a confirmação de sua inscrição.

14.4. Em caso de desistência, óbito ou mudança de domicílio do estagiário para outras 
localidades que inviabilize sua frequência no Estágio de Complementação Educacional 
Remunerado  e, para não haver prejuízo na continuidade da oferta de serviço, a 
administração poderá, dispensar e substituir o estagiário por outro que atenda aos 
dispositivos legais.

14.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para acompanhamento 
do referido Processo Seletivo de Estágio Remunerado, e, em última instância administrativa, 
pela Procuradoria-Geral do Município.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

ANEXO I AO EDITAL 02/2022-01

PROVA DE TÍTULOS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 
EDUCACIONAL – REMUNERADO

Cursos: Direito

ITEM TÍTULOS Pontuação 
unitária do título

01

a) matrícula no 3º semestre

b) matrícula no 4º semestre
.
c) matrícula no 5º semestre

d) matrícula no 6º semestre

e) matrícula no 7º semestre

3 pontos

4 pontos

6 pontos

10 pontos

15 pontos

02

Comprovante de participação em eventos 
de qualificação profissional, participação em 
seminários, congressos, palestras e outros 
similares, somente na área de atuação do curso 
de formação, a partir do ano 2019 e, contendo a 
carga horária mínima de 8 horas por certificado. 

1 ponto para cada 
hora do título válido

TOTAL DE 
TÍTULOS

Pontuação do semestre + somatório de 
horas dos títulos válidos

Somatório do 
item 01 + item 02

ANEXO II AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

DECLARAÇÃO DE RAÇA/COR

Eu,_______________________________________________________,
                                                             ( nome)
portador(a) do R.G. nº ______________________, Órgão Expedidor

  ______________     e   C.P.F. nº _____________________________, 

declaro, em conformidade com a classificação do IBGE, que sou:
 
(  ) Negro(a)                                          (  ) Branca 

(  ) Indígena (a)                                     (  ) Amarela
 
(  ) Pardo(a)

Declaro estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira 
responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às sanções previstas 
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 
83.936, de 6 de setembro de 1979.

______________________, _____ de __________________ de _____.

______________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO III AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, _______________________________________________, 
(nome)
portador ( a ) do RG n° __________, Órgão   Expedidor_______ , CPF n° 
_______________________.
Declaro residir a _______________________
                                                 (rua/avenida/travessa)
_____________________________n° _____________ bairro/vila ____________ ,  
CEP ________________, ponto de referência ___________________
Por ser verdade, firmo a presente. 

_______________ /MS, _____de_______ de _____.

________________________________
Assinatura do Candidato

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO 
URBANA

RESOLUÇÃO SEMADUR N. 59, DE 27 DE ABRIL DE 2022. 

DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS VOLTADOS AO ENTRETENIMENTO, EM 
CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N. 14.114/2020.

Art. 1º. Esta Resolução apresenta os critérios para classificação das atividades 
econômicas relacionadas às casas noturnas, especificamente aquelas apresentadas a 
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seguir:

I – Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, 
restaurantes, lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares - CNAE 5611-2;

II –  Discotecas, danceterias, salões de dança e similares - CNAE 9329-8/01;

III – Casa de Festas e Eventos - CNAE 8230-0/02.

Art. 2º.  Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I – Cobrança de entrada na atividade: valor ou taxa cobrada para o cliente 
adentrar ao recinto da atividade;

II – Couvert artístico: valor ou taxa cobrada individualmente em estabelecimentos 
com música ao vivo, show e demais performances artísticas;

III – Sistema de som profissional: equipamentos utilizados para melhorar e 
amplificar a qualidade do som emitido pela apresentação artística, tais como: caixas 
acústicas, mesas de som, mixers, cd players, equalizadores, compressores, crossovers, 
amplificadores, racks, pedestais, cases e periféricos em geral cujo somatório superem 
a potência de 200 W rms, desde que individualmente nenhum equipamento supere a 
potência de 100 W rms;

IV – Iluminação diferenciada e/ou profissional: são equipamentos utilizados para 
dar destaque às apresentações artísticas e ou pistas de danças, tais como: refletores 
para teatro, set light, lâmpadas especiais, máq. de fumaça, luz negra, racks de potência, 
laser, mesa dimmer, globo espelhado;

V – Palco: é um lugar delimitado onde acontecem apresentações artísticas, 
podendo ser elevado ou não.

VI – Pista de dança: é um espaço delimitado onde os clientes podem dançar sem 
invadir os outros espaços/área que compõem a atividade;

VII – Publicidade de apresentação artística: propaganda efetuada em qualquer 
tipo de veículo de divulgação (jornal, rádio, televisão, mídias sociais, panfletos entre 
outros) com ênfase nas apresentações artísticas.

Art. 3°. Os empreendimentos constantes no inciso II e III do artigo 1º desta 
Resolução necessitam de licenciamento ambiental em conformidade com o Decreto n. 
14.114/2020, e as atividades constantes no inciso I do mesmo artigo serão dispensadas 
do licenciamento ambiental.

Art. 4º. Para que haja a dispensa de licença ambiental, os empreendimentos 
“Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, restaurantes, 
lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares deverão apresentar as seguintes 
características de forma cumulativa:

I – Destaque à gastronomia e às bebidas, com ausência de espaço para dança, 
ausência de palco e/ou sistema para som profissional ou equivalente que descaracterize 
a atividade fim do estabelecimento;

II – Caso haja a Presença de apresentações musicais ou qualquer outra 
manifestação artística congênere, sem que esta exceda às 23h de domingo a quinta-
feira e/ou às 23h59m das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, não sendo elas 
a atividade principal do estabelecimento;

III – Não haver cobrança de entrada, podendo haver cobrança de couvert 
artístico;

Art. 5º. Caracterizam-se “Discotecas, danceterias, salões de dança e similares” as 
instalações destinadas à exploração de casas noturnas com pista de dança, equipamentos 
para som profissional, incluindo a realização de espetáculos musicais sem restrição de 
horário, desde que providenciado o devido sistema de isolamento acústico.

Art. 6º.  Caracterizam-se “Casa de Festas e Eventos” as instalações destinadas 
para a realização de eventos de terceiros, incluindo a realização de espetáculos musicais 
sem restrição de horário, com pista de dança, equipamentos para som profissional, 
desde que providenciado o devido sistema de isolamento acústico.

Art. 7º. Os empreendimentos elencados nos incisos II e III do Art. 1° desta 
Resolução que realizem atividade com emissão sonora após às 23h de domingo a 
quinta-feira e/ou após as 23h59m das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, 
deverão dispor de proteção, instalação ou meios adequados ao isolamento acústico, que 
não permitam a propagação de sons e ruídos para o exterior acima do permitido pela 
legislação ambiental vigente.

§ 1º. O estabelecimento poderá funcionar no horário posterior referido no 
“caput” deste artigo, desde que providencie adequação acústica e não opere atividade 
de execução de música, seja esta mecânica amplificada, ao vivo ou com operador (Disc 
Jockey - DJ ou jukebox) em local com quaisquer vãos abertos ou em terraços e varandas, 
ou ainda de modo que possam prejudicar o sossego urbano.

§ 2º. A fiscalização da infração ao disposto no § 1º deste artigo independe de 
medição por sonômetro.

Art. 8º. É facultada à fiscalização ambiental de “Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas, restaurantes, lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares”, no ato da vistoria, observar se há discrepância entre a atividade elencada no 
Alvará de Localização e Funcionamento do empreendimento e a atividade desenvolvida 
no local para fins de aplicação da Lei 3.612/1999 e Decreto Municipal 14.114/2020 e 
respectivas alterações.

§ 1º. As medidas para aplicação das sanções administrativas assim como os 
prazos para defesa administrativa referentes às infrações ambientais constatadas 
seguem o definido na Lei Municipal 3.612/1999 e respectivas alterações.

§ 2º.  Caso verificada a discrepância, deverá ser exigida a alteração das atividades 
executadas pelo empreendimento junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) ou a adequação para operação conforme os critérios definidos pelo Art. 4° da 
presente Resolução, a ser formalizada mediante Termo de Compromisso (TC) ou outro 
instrumento hábil. 

Art. 9º. Independentemente da classificação do empreendimento segundo 
o Art. 1º da presente Resolução, fica vedada a emissão de ruídos, produzidos por 
quaisquer meios ou de quaisquer espécies, com níveis de pressão sonora superiores 
aos determinados pela legislação federal, estadual ou municipal, prevalecendo a mais 
restritiva.

§1º. O estabelecimento será responsável pelos níveis de pressão sonora que seus 
prestadores de serviço, nesta qualidade, venham a causar, ainda que em área externa às 
suas dependências, como passeio e via públicas;

§2º. Incluem-se nas determinações desta Resolução os ruídos decorrentes de 
trabalhos manuais como o encaixotamento, remoção de volumes, carga e descarga de 
mercadorias e funcionamento de equipamentos, tais como câmara fria e ar condicionado.

§ 3º. A avaliação sonora para fins de verificação de emissão de ruídos acima do 
limite permitido deverá ser realizada em pleno atendimento ao CONAMA 01/90 e aos 
dispositivos legais e técnicos aplicáveis.

Art. 10. Fica revogada a Resolução SEMADUR n. 37, de 16 de março de 2020.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS,  27 DE ABRIL DE 2022.

LUÍS EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana

                      EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO N. 011/2022

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 03 – 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

0247/2022 75758/21-17 CLAUDEMIR VITAL DA 
CRUZ E OUTROS 3400040019 493388

0331/2022 95252/21-52

FUNDACAO DE 
PROTECAO A CRIANCA 
E ADOLESCENTE MARIA 
APARECIDA PEDROSSIAN

1570060011 505475

0332/2022 129469/21-19 HELIO MARTINS BORGES 11670080244 501854

0333/2022 96064/21-88 HELIO MARTINS BORGES 1167080244 504697

0335/2022 129415/21-90 JAILSON GOMES DOS 
SANTOS 9320160054 503725

0340/2022 77392/21-30 JOSE TARCISIO SANTOS 
DE REZENDE 11670070290 504047

0199/2022 131017/21-70 JULIO CESAR AMARO 
MEDINA 7340090351 505352

0344/2022 92800/21-10 LUIZ CARLOS DIAS 4600010021 505460

0347/2022 92799/21-32
MAPE S/A – 
CONSTRUCOES E 
COMERCIO

11490070038 505243

0349/2022 90285/21-24
MAPE S/A – 
CONSTRUCOES E 
COMERCIO

11490070020 505247

0304/2022 126638/21-78
MARIA APARECIDA 
ANTUNES DE OLIVEIRA 
DA SILVA

3542740867 501181

377/2022 82878/21-81 MARIA GERUZA DE 
SOUZA 4934020397 504698

378/2022 82876/21-55 MARIA GERUZA DE 
SOUZA 49304020192 504699

0226/2022 126686/21-11
SPARTAN 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA

2230020143 502086

0358/2022 97209/21-02 TOME DA SILVA GUEDES 11770070041 505533

0359/2022 77388/21-62 VICENTE FAUSTO DE 
OLIVEIRA 4600020159 503849

0360/2022 92824/21-88 VITOR HUGO BORTOLINI 12691410496 505117

0361/2022 82864/21-76 VITOR HUGO BORTOLINI 12691410615 504819
                                                          
 Campo Grande, 28 de abril de 2022.                

                                          RUI NUNES DA SILVA JUNIOR
                                           Coordenador/COJUR/SEMADUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 8, DE 26 
DE JANEIRO DE 2018.

PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Educação, e a Empresa JR Comércio e Serviços Eireli.

FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo 8º do artigo 65 da Lei federal n. 8.666/93, com 
alterações posteriores e demais legislação vigente aplicável ao caso.

OBJETO: Aplicar o índice do IPCA-E de 10,0052950% ao valor do contrato, cujo valor 
passará de R$ 642.996,63 (seiscentos e quarenta e dois mil novecentos e noventa e seis 
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reais e sessenta e três centavos) para R$ 707.637,12 (setecentos e sete mil seiscentos 
e trinta e sete reais e doze centavos), mantendo-se inalteradas as demais condições 
estabelecidas no contrato em referência.

ASSINATURA: Alelis Izabel de Oliveira Gomes - Secretária Municipal de 
Educação.

CAMPO GRANDE, 27 DE ABRIL DE 2022

ALELIS IZABEL DE OLIVEIRA GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TORNAR SEM EFEITO o Extrato da justificativa de inexigibilidade de chamamento 
público, referente às Escolas Municipais de Educação Infantil/EMEIs da Rede Municipal 
de Ensino, publicado no Diogrande n. 6.621, de 25 de abril de 2022, e a republicação, no 
Diogrande n. 6.624, de 28 de abril de 2022.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

ALELIS IZABEL DE OLIVEIRA GOMES
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO SESAU N. 650, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência prevista no 
art. 69, VII, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Resolução SESAU nº 633, de 21 de dezembro de 2021, 
publicada no DIOGRANDE nº 6.500, de 22 de dezembro de 2021, que aplicou a penalidade 
de multa à Empresa STAR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ n. 
36.923.443/0001-00 (Processo nº 70.580/2021-91).

 
CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO SESAU N. 651, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência prevista no 
art. 69, VII, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve:

APLICAR a penalidade de MULTA no valor de R$ 3.968,63 (três mil e novecentos 
e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) à empresa STAR MEDICAL COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ n. 36.923.443/0001-00, nos termos do Art. 86 da 
Lei n. 8.666/93 e item 11.2.1. do Anexo VIII da Minuta de Contrato do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 005/2021. (Processo nº. 70.580/2021-91).

 
CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO SESAU N. 652, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência prevista no 
art. 69, VII, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Resolução SESAU nº 635, de 21 de dezembro de 
2021, publicada no DIOGRANDE nº 6.500, de 22 de dezembro de 2021, que aplicou a 
penalidade de multa à Empresa CM HOSPITALAR S.A. – CNPJ n. 12.420.164/0003-19. 
(Processo nº 60.075/2018-05).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO SESAU N. 653, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência prevista no 
art. 69, VII, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve:

APLICAR a penalidade de MULTA no valor de R$ 6.435,56 (seis mil e quatrocentos 
e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) à empresa CM HOSPITALAR S.A., 
CNPJ n. 12.420.164/0003-19, nos termos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93 e item 11.3.1 e 
11.3.2. da Ata de Registro de Preços n. 54/2017. (Processo nº. 60.075/2018-05).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO N. 72 DE 25 DE 
MAIO DE 2021.
REFERÊNCIA:
I. PUBLICAÇÃO: DIOGRANDE n. 6.304, de 27/05/2021;
II. INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Administrativo n. 12141/2021-64
III. OSC: ASSOCIAÇÃO JULIANO VARELA 
IV. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57 da Lei 13.019/2014 e Art. 42 inciso II “b” do 
Decreto Municipal n. 13.022/2016.
ANOTAÇÃO:
Lavramos o presente Termo de Apostilamento ao Plano de Trabalho por requerimento 
da Organização da Sociedade Civil via ofício n. 88/2022, para fazer constar a seguinte 
informação:

ONDE CONSTA: 
Anexo II: item 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Meta Etapa 
fase Especificação

Indicador Físico Período

Unid Quant Inicio Término

200

 
01

02

Estudo preliminar

Projeto
Executivo
Desenvolvimento
Entrega do Projeto
Em Plantas

Crianças
     E
Adolescentes

  200
ARR Após o
Recebimento
Do recurso 

12 meses
Após o
Recebimento
 Do recurso
ARR

PASSE A CONSTAR:

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO META ETAPA OU FASE

Meta Etapa/
Fase Especificação

Indicador Físico Período
Unid Quant Início Término

200

01

02

03

Estudo 
Preliminar
 

Projeto 
Executivo:
Desenvolvimento
E entrega do 
Projeto em 
Plantas

Adequação do 
sistema elétrico 

Crianças e 
Adolescente 200

ARR
Após o 
recebimento 
do recurso

12 meses 
Após 
recebimen 
to do 
recurso 
ARR

ONDE CONSTA:
Anexo II: item 5 – Plano de Aplicação Financeira:

Natureza da Despesa Concedente Proponente Total
Código Especificação

3350 
4300

3350 
4300

Subvenção Social 
– instituição 
de caráter 
assistencial, 
cultural e 
educacional 
/ custeio – 
Despesas 
correntes – 1ª 
fase

Subvenção Social 
– instituição 
de caráter 
assistencial, 
cultural e 
educacional 
/ custeio – 
Despesas 
correntes – 2ª 
fase

R$ 12.170,27

R$ 12.170,27

-

-

R$ 12.170,27

R$ 12.170,27

Total Geral R$ 24.340,54 R$ 24.340,54

PASSA A CONSTAR:
5 - PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  

Natureza da Despesa
Concedente Proponente Total

Código Especificação

3350 4300 

3350 4300

3350 4300

Subvenção Social 
– instituição 
de caráter 
assistencial, 
cultural e 
educacional / 
custeio – despesas 
correntes – 1ª 
fase

Subvenção Social 
– instituição 
de caráter 
assistencial, 
cultural e 
educacional / 
custeio – despesas 
correntes – 2ª 
fase

Subvenção Social 
– instituição 
de caráter 
assistencial, 
cultural e 
educacional / 
custeio – despesas 
correntes – 3ª 
fase

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 940,00

-

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 940,00

Total R$ 24.940,00 R$ 24.940,00
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ONDE CONSTA:
ANEXO III: ITEM 7 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO 

Descrição 
das 
Despesas

Quantidade
Valor 
Unitário em 
R$ 

Valor total da despesa em R$

Outros 
serviços de 
terceiros 
de Pessoa 
Jurídica – 1ª 
fase

01 R$ 12.170,27 R$ 12.170,27

Outros 
serviços de 
terceiros 
de Pessoa 
Jurídica – 2ª 
fase

01 R$ 12.170,27 R$ 12.170,27

PASSA A CONSTAR:
7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO  RECURSO 

Descrição das 
Despesas Quantidade Valor Unitário Valor Total

Outros Serviços de 
Terceiros de Pessoa 
Física – 1ª Fase 01 R$ 12.170,27 R$ 12.170,27

Outros Serviços de 
Terceiros de Pessoa 
Física – 2ª Fase 01 R$ 12.170,27 R$ 12.170,27

Outros serviços de 
Pessoa Jurídica 01 R$ 940,00 R$ 940,00

Total Geral R$ 24.940,00

CAMPO GRANDE - MS, 26 DE ABRIL 2022.

JOSÉ MÁRIO ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social-SAS

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

               EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - 005/2022/DIFUR/AMHASF

                       PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS, por meio da AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n. 09.491.273/0001-50, com sede administrativa na Rua 
Iria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente, representada pela Diretora-Presidente MARIA 
HELENA BUGHI, desejando prover a conservação e ressalva de seus direitos, torna 
público para conhecimento de todos, que o imóvel de propriedade do Município de Campo 
Grande-MS, denominado “ÁREA VERDE – Localizada no JARDIM BEIJA FLOR, nesta 
cidade, com área de 12.6994,65170700m2, comas medidas e limites e confrontações 
seguintes: - Norte: Córrego Imbirussú, medindo 82,60m + 81,00 54,00m. Sul: Rua 
Manoel Messias dos Santos, medindo 231,252 ms. Leste: Rua da Copagaz, medindo 
45,80m. Oeste: Terras de Eurípedes Souza Almeida, medindo 25,117m. Conforme 
Planta e Memorial Descritivo aprovado em 23.11.79, através do processo nº 31176/79”, 
conforme a matrícula nº 126.904, do Cartório da 1ª Circunscrição de Registro de 
Imóveis, é objeto de PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB, através 
do processo administrativo de REURB n. 52789/2020-92. Para conhecimento de todos, 
partes, lindeiros e terceiros interessados, expediu-se este edital que será publicado 
por 02 (duas) vezes no Diário Oficial do Município de Campo Grande - DIOGRANDE, 
onde nos termos do art 24, § 1º do Decreto nº 9.310/2018 e art 31, § 1º da Lei Federal 
nº 13.465/2017, fica(m) NOTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) do(s) imóvel(is) abaixo 
listado(s), na qualidade de LINDEIRO(S) da área a ser regularizada, para, querendo, 
se for de seu interesse, comparecer à AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS (AMHASF), com endereço na Rua Iria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente, 
CEP nº 79.004-300, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data da última 
publicação do presente edital, para IMPUGNAR o projeto de regularização fundiária da 
área acima descrita, apresentando justificativas plausíveis que serão analisadas pelos 
setores responsáveis, bem como pela comissão de Acompanhamento de Projetos de 
Regularização Fundiária (COAREF), ficando a critério da mesma, acatar ou não as devidas 
impugnações de acordo com as suas razões Não havendo manifestação em contrário no 
período estabelecido, considerar-se-á como aceite pelos notificados os elementos e teor 
deste edital conforme estabelece art. 31, § 6º da Lei nº 13.465/17. 

Proprietário(s) Imóvel(is)

EURÍPEDES SOUZA ALMEIDA, sem qualificação 
constante na margem da matrícula.

LOTE: Lindeiro do lado Oeste a 
ÁREA VERDE PÚBLICA, no Jardim 
Beija Flor.

O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE/MS, 11 DE MARÇO DE 2022.

                                          MARIA HELENA BUGHI
                                     Diretora-Presidente/AMHASF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - 006/2022/DIFUR/AMHASF

 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS, por meio da AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n. 09.491.273/0001-50, com sede administrativa na Rua 
Iria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente, representada pela Diretora-Presidente MARIA 
HELENA BUGHI, desejando prover a conservação e ressalva de seus direitos, torna 
público para conhecimento de todos, que o imóvel de propriedade do Município de Campo 
Grande-MS, denominado “ÁREA VERDE – Localizada no JARDIM BEIJA FLOR, nesta 
cidade, com área de 12.6994,65170700m2, comas medidas e limites e confrontações 
seguintes: - Norte: Córrego Imbirussú, medindo 82,60m + 81,00 54,00m. Sul: Rua 
Manoel Messias dos Santos, medindo 231,252 ms. Leste: Rua da Copagaz, medindo 
45,80m. Oeste: Terras de Eurípedes Souza Almeida, medindo 25,117m. Conforme 
Planta e Memorial Descritivo aprovado em 23.11.79, através do processo nº 31176/79”, 
conforme a matrícula nº 126.904, do Cartório da 1ª Circunscrição de Registro de 
Imóveis, é objeto de PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB, através 
do processo administrativo de REURB n. 52789/2020-92. Para conhecimento de todos, 
partes, lindeiros e terceiros interessados, expediu-se este edital que será publicado 
por 02 (duas) vezes no Diário Oficial do Município de Campo Grande - DIOGRANDE, 
onde nos termos do art. 24, § 1º do Decreto nº 9.310/2018 e art 31, § 1º da Lei Federal 
nº 13.465/2017, fica(m) NOTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) do(s) imóvel(is) abaixo 
listado(s), na qualidade de LINDEIRO(S) da área a ser regularizada, para, querendo, 
se for de seu interesse, comparecer à AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS (AMHASF), com endereço na Rua Iria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente, 
CEP nº 79.004-300, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data da última 
publicação do presente edital, para IMPUGNAR o projeto de regularização fundiária da 
área acima descrita, apresentando justificativas plausíveis que serão analisadas pelos 
setores responsáveis, bem como pela comissão de Acompanhamento de Projetos de 
Regularização Fundiária (COAREF), ficando a critério da mesma, acatar ou não as devidas 
impugnações de acordo com as suas razões Não havendo manifestação em contrário no 
período estabelecido, considerar-se-á como aceite pelos notificados os elementos e teor 
deste edital conforme estabelece art. 31, § 6º da Lei nº 13.465/17. 

Proprietário(s) Imóvel(is)
JOSÉ CARLOS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 
vigilante, portador do RG nº 444746 SSP/MS, 
do CPF nº 356.912.471-15, residente na Rua 
Tercília de Melo, nº 250, Bairro Manoel Taveira.

LOTE: 10 DA QUADRA 06, 
MATRÍCULA Nº 60.377 DA 1ª 
CRI.

CYNTHIA GUIMARÃES JARCEM, brasileira, 
portadora do RG nº 854519 SSP/MS e do CPF 
nº 817.357.071-04, residente na Rua Américo 
Brasiliense, nº 120, Vila Almeida.

LOTE: 11 DA QUADRA 06, 
MATRÍCULA Nº 60.378 DA 1ª 
CRI.

ANDRÉ GUSTAVO CAMPOS CONCEIÇÃO, sem 
qualificação na margem da matrícula.

LOTE: 12 DA QUADRA 06, 
MATRÍCULA Nº 60.379 DA 1ª 
CRI.

O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE ABRIL DE 2022.

                                               MARIA HELENA BUGHI
                                                  Diretora-Presidente
                                                           AMHASF

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, e fundamentado no 
Decreto Municipal nº 14.182/2020, RATIFICO a dispensa de licitação, constante do 
processo administrativo nº 22.378/2022-71, com base no artigo 24, inciso II, e no 
artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93 em favor da empresa HARMONIA SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS EIRELI.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, por meio da publicação do ato na imprensa 
oficial, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.

JANINE DE LIMA BRUNO
Diretor-Presidente

EXTRATO DO CONVÊNIO N. 02/2022/AGETRAN, CELEBRADO EM 26 DE ABRIL 
DE 2022.
PARTES: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – AGETRAN E A 
SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SESDES.
FUNDAMENTO LEGAL: Este Convênio fundamenta-se nas disposições da Lei Federal 
n.9.503, de 23 de setembro de 1997-Código de Trânsito Brasileiro; da Lei Federal n. 
8.666, de 21 de julho de 1993 com suas alterações; do inciso VI, Art. 5º da Lei Federal 
n.13.022/2014 de 08 de agosto de 2014; e, demais normas pertinentes à matéria.
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento, a delegação da Agência Municipal 
de Transporte e Trânsito - AGETRAN – para os guardas municipais, devidamente 
credenciados na forma da Lei, possam atuar na fiscalização de trânsito e aplicação de 
medidas administrativas de competência municipal e a regulamentação do repasse da 
arrecadação das multas efetuadas pela Guarda Municipal, nas vias públicas do Município 
de Campo Grande- MS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da data da sua assinatura.
ASSINATURAS: JANINE DE LIMA BRUNO E VALÉRIO AZAMBUJA.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
INOVAÇAO

PORTARIA AGETEC n. 5, DE 26 DE ABRIL DE 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO, no uso de suas atribuições, resolve:

APLICAR a penalidade de MULTA DE 20% calculada sobre o valor do contrato 
referentes aos meses de outubro e novembro de 2021, à empresa CLARO S.A., CNPJ 
n. 40.432.544/0001-47, com fundamento na regra do item 9.1.2.8, do Anexo VII 
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(Termo de Referência), do Edital de Pregão Eletrônico n. 311/2018, combinada com 
ADVERTÊNCIA, prevista na Cláusula 11.1.1, do Contrato n. 122/2019, conforme 
processo administrativo n. 130.237/2021-31.

Campo Grande, MS, 26 de abril de 2022.

PAULO FERNANDO GARCIA CARDOSO
Diretor Presidente da Agência Municipal de
Tecnologia da Informação e Inovação

FUNDAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE

EXTRATO DO CONTRATO n 09/2022, CELEBRADO COM A EMPRESA CERTIMINAS 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 
PARTES: Fundação Social do Trabalho de Campo Grande e a Empresa Certiminas 
Certificação Digital Ltda
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem fundamento legal pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o edital de Pregão Eletrônico n. 
096/2021, regido pela Lei nº 10.520, pela Lei Municipal nº 3.997/2002, de 17 de julho 
de 2002, Decretos Municipais nº 14.670/2021 e 12.480/2014, demais normativas 
indicadas, Pregão Eletrônico n. 205/2021 e Ata de Registro de Preço n. 169/2021 
decorrente do procedimento licitatório homologado em 09/12/2021 pelo Exmo. Prefeito 
Municipal, anexo ao processo administrativo nº 073.139/2021-16 com cópias ao Processo 
Administrativo n. 15.796/2022-11.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 05 (cinco) certificados 
digitais, sendo 03 (três) E-CPF e 02 (dois) E-CNPJ e 05 (cinco) dispositivos para 
certificação digital.
DO VALOR: O valor da presente contratação é de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco 
reais).
DA VIGENCIA: O presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua assinatura.
ASSINATURAS: Luciano Silva Martins e Larissa Borges Rodrigues
CAMPO GRANDE-MS, 11 DE ABRIL DE 2022.

GILBERTO PORTO DE FIGUEIREDO
Procurador Municipal
Coordenador Jurídico da FUNSAT

ATOS DE PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 994, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR a Resolução “PE” SEGES “PE” n. 3.114, de 3 de novembro de 2021, 
publicada no DIOGRANDE n. 6.456, de 9 de novembro de 2021, na parte que designou 
a servidora FABIENE GARDIM, matrícula n. 387109/02, para compor a Comissão 
Permanente de Revisão e Atualização da Tabela de Temporalidade de Documentos 
produzidos pela PMCG, com efeito a partir da data de publicação (CI n. 1.142/GEDOC/
SEGES/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.
 

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 995, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR a Resolução “PE” SEGES “PE” n. 3.113, de 3 de novembro de 2021, 
publicada no DIOGRANDE n. 6.454, de 5 de novembro de 2021, na parte que designou 
a servidora MICHELE DOS SANTOS FERREIRA, matrícula n. 391028/05, para compor 
a Comissão Permanente de Revisão e Atualização da Tabela de Temporalidade de 
Documentos produzidos pela PMCG, com efeito a partir da data de publicação (CI n. 
1.142/GEDOC/SEGES/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.
 

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 996, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso XXII, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, 
alterado pelo Decreto n. 13.697, de 9 de novembro de 2018, resolve:

AUTORIZAR o registro da dispensa de ponto dos servidores abaixo relacionados, 
lotados na Secretaria Municipal de Saúde, para participarem do CONACS – Confederação 
Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, para 
Mobilização Nacional, no período de 2 a 6 de maio de 2022, em Brasília – DF (Ofício n. 
3.667/DDB/SESAU/2022):

Matrícula Nome

371836/03 Cláudia de Oliveira

411653/01 Daniela de Araújo Siqueira

380050/02 Fernando Martins Paiva

394165/03 Francisco Renan Diaz

Matrícula Nome

302104/04 Gilmar Anilvio Kill

302180/03 Joni Valério dos Santos

302198/04 José Antônio Rodrigues

380550/03 Kroszeley Roa

385649/01 Marilda Jacques Teixeira West

382481/01 Walmir Fernandes da Silva

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 997, DE 28 DE ABRIL DE 2022. 

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

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Campo Grande, para comporem a Comissão Permanente de 
Revisão e Atualização da Tabela de Temporalidade de Documentos produzidos pela PMCG, 
de que trata o Decreto n. 10.696, de 23 de dezembro de 2008, por tempo determinado, 
até a conclusão dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde, com efeito a partir da 
data de publicação (Ofício n. 1.488/GEDOC/SEGES/2022):

Matrícula Servidor
399752/01 Henrique de Souza Siqueira
364568/02 Luciani Mortari Rodrigues de Souza
384648/01 Márcio Aurélio Gonçalves

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 998, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso XII, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

REVOGAR a Resolução “PE” SEGES n. 348, de 15 de fevereiro de 2022, publicada 
no DIOGRANDE n. 6.551, de 16 de fevereiro de 2022, na parte que autorizou a cedência 
do servidor ALEXSANDER ORTIZ JARA, matrícula n. 392519, para a Secretaria Municipal 
de Saúde, a contar de 10 de março de 2022, para fim de regularização funcional.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

ASSUNTO: Estabilidade de Gestante Contratada.
 
REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

419310/01 Fhernanda Carvalho Santana Auxiliar Administrativo e 
Financeiro SISEP

PROCESSO: 16074/2022-00.
 
DECISÃO: Defiro o pedido, com fundamento na estabilidade gestante, nos termos do art. 
10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

ASSUNTO: Estabilidade de Gestante Convocada.
 
REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

422609/01 Maria Alice Fontoura Lima 
Longo Médico SESAU

PROCESSO: 23893/2022-22.
 
DECISÃO: Defiro o pedido, com fundamento na estabilidade gestante, nos termos do art. 
10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

ASSUNTO: Estabilidade de Gestante Convocada.
 
REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

401034/10 Susana Barbosa de Souza 
Bakarji Médico SESAU
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PROCESSO: 18141/2022-68.
 
DECISÃO: Defiro o pedido, com fundamento na estabilidade gestante, nos termos do art. 
10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

ASSUNTO: Estabilidade de Gestante Convocada.
 
REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
379589/07 Júlia Villegas Campos Ramos Médico SESAU

PROCESSO: 17845/2022-03.
 
DECISÃO: Defiro o pedido, com fundamento na estabilidade gestante, nos termos do art. 
10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

ASSUNTO: Estabilidade de Gestante Convocada.
 
REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

394806/20 Daniele de Lima Martins 
Coronel Médico SESAU

PROCESSO: 19708/2022-03.
 
DECISÃO: Defiro o pedido, com fundamento na estabilidade gestante, nos termos do art. 
10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

ASSUNTO: Estabilidade de Gestante Contratada.
 
REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
418032/01 Viviane Sepp de Souza Bueno Cuidador Social SAS

PROCESSO: 24335/2022-39.
 
DECISÃO: Defiro o pedido, com fundamento na estabilidade gestante, nos termos do art. 
10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

Extrato n. 394/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO.

PARA FIM DE REGULARIZAÇÃO DO PERÍODO CONTRATUAL.

PROCESSO n.: 120583/2021-65.
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS REPRESENTADA 
PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO (CI n. 1.115/GEMOL/SEGES/2022).

Função: Assistente de Tecnologia

CONTRATADO (A) PERÍODO

Abner Muniz de Melo 2/2/2022 a 28/2/2023

Adriano Nunes de Jesus 2/2/2022 a 28/2/2023

Alessandro da Silva Barbosa 7/2/2022 a 28/2/2023

Ana Carolina Anunciacao Carnauba 2/2/2022 a 28/2/2023

Anaurileia Rezende Rosa 2/2/2022 a 28/2/2023

Andreia Rodovalho Borges Batista 2/2/2022 a 28/2/2023

Augusto Cezar Caceres Galeano 2/2/2022 a 28/2/2023

Camila Milani da Rocha 7/2/2022 a 28/2/2023

Claudionor Araujo da Silva 2/2/2022 a 28/2/2023

Diego Barbosa Bento 2/2/2022 a 28/2/2023

Fabiana Regis do Nascimento 2/2/2022 a 28/2/2023

Fábio Leite Mota 2/2/2022 a 28/2/2023

Fernando da Silva Ribeiro 2/2/2022 a 28/2/2023

Gustavo Yukio Mohri Makimoto 2/2/2022 a 28/2/2023

Isadora Ajala Martinez 7/2/2022 a 28/2/2023

Jeova Barbosa Lima Sobrinho 2/2/2022 a 28/2/2023

Leticia de Paula Barreiros Pinheiro 2/2/2022 a 28/2/2023

Livia Natalina Oliveira Firmo 7/2/2022 a 28/2/2023

Luana Rodrigues Riquelme 2/2/2022 a 28/2/2023

Manoel Teodoro Neto 2/2/2022 a 28/2/2023

Maria do Socorro Bento da Silva Oliveira 7/2/2022 a 28/2/2023

Matheus Ludh da Cunha Nogueira 2/2/2022 a 28/2/2023

Neiton Durval Rodrigues Pires 2/2/2022 a 28/2/2023

Patrícia Mendes Vieira 2/2/2022 a 28/2/2023

Robin Bryan Lopes de Souza 2/2/2022 a 28/2/2023

Sônia Mara Todescato Freire Veiga 2/2/2022 a 28/2/2023

Suzileide Aparecida da Costa 2/2/2022 a 28/2/2023

Victor Luis Monteiro Ferreira dos Santos 2/2/2022 a 28/2/2023

Vinicius da Conceição de Paula 2/2/2022 a 28/2/2023

Waldenir Rodrigues de Britto 7/2/2022 a 28/2/2023

William Franco de Lima 2/2/2022 a 28/2/2023

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

Extrato n. 431/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, PARA 
SUBSTITUIR VACÂNCIA E, PORTANTO, SEM AUMENTO DE DESPESA COM 
PESSOAL, CONFORME EXPEDIÇÃO DA DCPD n. 01/2021, DE DEZEMBRO DE 
2021, PARECER N. 26/2021/SEFIN.

PROCESSO n.: 42416/2020-59.
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS REPRESENTADA 
PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO (CI n. 1.136/GEMOL/SEGES/2022).

Função: Auxiliar de Inspeção I 

CONTRATADO (A) PERÍODO

Márcio de Oliveira da Silva 6/4/2022 a 31/7/2022
 
CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Na Resolução “PE” SEGES n. 872, de 12 de abril de 2022, publicada no DIOGRANDE 
n. 6.615, de 13 de abril de 2022, que autorizou a cedência do servidor ALOÍSIO 
GUILHERME DOS SANTOS, matrícula n. 387655/01, para desempenhar suas funções na 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Gabinete do Prefeito, 
foi feita a seguinte apostila, para fim de regularização funcional:

ONDE CONSTOU: “... no período de 4 de abril a 31 de dezembro de 2022,... “ 

PASSE A CONSTAR: “... no período de 1º de abril a 31 de dezembro de 2022,...”

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

No Decreto “PE” n. 664, de 29 de março de 2022, publicado no DIOGRANDE n. 6.598, 
de 30 de março de 2022, que designou a servidora TEREZINHA DE FÁTIMA DE SOUZA 
PINTO, matrícula n. 413679/01, para exercer a função gratificada especial de regente do 
1º ano do Ensino Fundamental, foi feita a seguinte apostila:

ONDE CONSTOU: “
Situação A contar de/ Período
Efetiva 24/2/2022
Aula Complementar 24/2 a 24/4/2022 ”

PASSE A CONSTAR: “
Situação Período 
Aula Complementar 24/2 a 24/4/2022 ”

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 803, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 4º, inciso X, alínea “d”, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, 
resolve:

AUTORIZAR o registro para tratamento de saúde dos servidores abaixo 
relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei 
Complementar n. 190, regulamentada pelo Decreto n. 12.246, de 9 de dezembro 
de 2013, c/c o Decreto n. 13.569, de 23 de julho de 2018, conforme especificações 
seguintes.

INICIAL

Matrícula Nome Cargo Dias Início Término

396066/2
Adriana 
Martins 
Atienza

Agente 
Comunitário de 
Saúde

10 04/04/2022 13/04/2022

391317/1
Ezequiel 
Antônio da 
Costa

Motorista 
de Veículos 
Pesados

60 12/04/2022 10/06/2022

377841/3 Fabiane 
Bucker Santos

Agente de 
Saúde Publica 5 08/04/2022 12/04/2022

400617/2 Felícia Prieto 
Jara

Agente 
Comunitário de 
Saúde

14 08/04/2022 21/04/2022

418073/1

Francielly 
Fernanda 
Sena Dos 
Santos

Assistente de 
Serviços de 
Saúde

5 16/03/2022 20/03/2022

393509/1
Graziela 
Chamorro 
Rodrigues

Técnico de 
Enfermagem 5 25/03/2022 29/03/2022

382447/2

Inez 
Quevedo do 
Nascimento 
Nobre da 
Silva

Técnico de 
Enfermagem 40 13/04/2022 22/05/2022

262200/3
Luiz Otavio 
Barros da 
Cruz

Técnico 
Especializado 
- Equipamento 
Odontológico

14 16/04/2022 29/04/2022

379926/3
Marcia Pereira 
Zuleger 
Trevelin

Agente 
Comunitário de 
Saúde

10 10/04/2022 19/04/2022

390254/2
Renata 
da Silva 
Nascimento

Agente 
Comunitário de 
Saúde

12 18/04/2022 29/04/2022

399720/1
Stefany Soely 
Aziz Pereira 
Idie

Psicólogo 30 14/04/2022 13/05/2022

396178/1 Suzi Lei Silva 
Mendes

Auxiliar em 
Saúde Bucal 9 12/04/2022 20/04/2022

PRORROGAÇÃO

Matrícula Nome Cargo Dias Início Término

415865/6
Arnaldo Lobo 
Viana de 
Resende

Medico 11 17/04/2022 27/04/2022

388617/2 Cristiane Maria 
da Silva

Agente 
Comunitário de 
Saúde

29 11/04/2022 09/05/2022

396689/2
Debora 
Espindola 
Barros

Agente de 
Combate a 
Endemias

15 12/04/2022 26/04/2022

311197/1
Eduardo 
de Souza 
Cristaldo

Motorista 30 17/04/2022 16/05/2022

391481/3 Eliane Oliveira 
de Morais

Agente 
Comunitário de 
Saúde

30 30/03/2022 28/04/2022

352730/4 Eurico Marcos 
da Silva Alves

Agente 
Comunitário de 
Saúde

14 14/04/2022 27/04/2022

331015/2
Francisca 
Carvalho 
Ribeiro Simão

Técnico de 
Enfermagem 31 26/03/2022 25/04/2022

418469/1
Hérica 
Montenegro 
Braz Gomes

Enfermeiro 30 13/04/2022 12/05/2022

386481/2
Ilka 
Vasconcelos 
Batista

Enfermeiro 60 01/04/2022 30/05/2022

343579/3
Judith dos 
Santos Xavier 
Rocha

Agente 
Comunitário de 
Saúde

60 13/03/2022 11/05/2022

396362/1

Patrícia 
Manoela 
Scherer 
Coelho

Odontólogo 30 07/04/2022 06/05/2022

380082/3 Shirley Araújo 
dos Santos

Agente de 
Combate a 
Endemias

17 13/04/2022 29/04/2022

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 804, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 4º, inciso X, alínea “d”, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, 
resolve:

AUTORIZAR o registro para tratamento de saúde dos servidores abaixo 
relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei 
Complementar n. 190, regulamentada pelo Decreto n. 12.246, de 9 de dezembro 
de 2013, c/c o Decreto n. 13.569, de 23 de julho de 2018, conforme especificações 
seguintes.

INICIAL

Matrícula Nome Cargo Dias Início Término

380109/1 Ana Neri da 
Silva Vieira

Auxiliar em 
Saúde Bucal 30 18/04/2022 17/05/2022

380334/4
Anete do 
Carmo 
Teixeira

Agente de 
Combate a 
Endemias

15 18/04/2022 02/05/2022

393071/1
Camila Mari 
Benevenuto 
Feltrim

Enfermeiro 12 18/04/2022 29/04/2022

400834/1
Denise dos 
Santos de 
Oliveira

Técnico de 
Enfermagem 5 18/04/2022 22/04/2022

416611/1 Felipe Luciano 
Matos Ramires Farmacêutico 7 02/04/2022 08/04/2022

411727/9
Jaqueline 
Medeiros 
Chaia

Medico 4 12/04/2022 15/04/2022

381563/1
Jose Carlos 
de Oliveira 
Mendes

Agente de 
Saúde Publica 10 18/04/2022 27/04/2022

404557/1
Keilla Caroline 
Almeida Vega 
Filartiga

Técnico em 
Radiologia 22 01/04/2022 22/04/2022

404557/1
Keilla Caroline 
Almeida Vega 
Filartiga

Técnico em 
Radiologia 30 23/04/2022 22/05/2022

417741/1
Leticia de 
Almeida Prado 
Silva

Enfermeiro 7 17/04/2022 23/04/2022

417741/1
Leticia de 
Almeida Prado 
Silva

Enfermeiro 15 25/04/2022 09/05/2022

400229/1
Marcia Regina 
Almeida de 
Jesus

Técnico de 
Enfermagem 15 04/04/2022 18/04/2022

402464/1
Pollyanna 
Cardoso de 
Almeida

Técnico de 
Enfermagem 4 17/04/2022 20/04/2022

413732/1
Thais 
Medeiros 
Bogado

Agente 
Comunitário de 
Saúde

6 17/04/2022 22/04/2022

PRORROGAÇÃO

Matrícula Nome Cargo Dias Início Término

416579/1
Aline 
Zanqueta 
Gomes

Técnico de 
Enfermagem 30 28/03/2022 26/04/2022

400049/1
Daniela Reis 
da Costa 
Herter

Farmacêutico 30 13/04/2022 12/05/2022

410636/1
Karolyne 
Marques de 
Lima

Assistente 
Administrativo II 60 07/10/2021 05/12/2021

410636/1
Karolyne 
Marques de 
Lima

Assistente 
Administrativo II 60 06/12/2021 03/02/2022

418636/1
Luana 
Siqueira 
Pimentel

Técnico de 
Enfermagem 15 09/03/2022 23/03/2022

396726/2
Mario Sergio 
de Medeiros 
Junior

Agente de 
Combate a 
Endemias

32 27/03/2022 27/04/2022

320595/4

Natividade 
Aparecida 
Duarte 
Braga Veloso

Agente 
Comunitário de 
Saúde

60 04/02/2022 04/04/2022

399816/1
Ruthe Aline 
Ahrenfeld 
Camara

Técnico de 
Enfermagem 60 03/04/2022 01/06/2022

413732/1
Thais 
Medeiros 
Bogado

Agente 
Comunitário de 
Saúde

22 26/04/2022 17/05/2022

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 805, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 4º, inciso X, alínea “d”, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, 
resolve:

AUTORIZAR o registro para tratamento de saúde dos servidores abaixo 
relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei 
Complementar n. 190, regulamentada pelo Decreto n. 12.246, de 9 de dezembro 
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de 2013, c/c o Decreto n. 13.569, de 23 de julho de 2018, conforme especificações 
seguintes.

INICIAL

Matrícula Nome Cargo Dias Início Término

409942/3 Ana Izabela 
Faustino Veiga

Cuidador em 
Saúde Mental 7 06/04/2022 12/04/2022

379913/3
Andri Carmo 
Albuquerque 
Romero

Agente 
Comunitário de 
Saúde

60 19/04/2022 17/06/2022

406821/1 Carlos Marcelo 
Cavalheri Motorista 60 18/04/2022 16/06/2022

312053/2
Cinthia 
Elizabeth 
Ortega Pael

Cuidador em 
Saúde Mental 8 13/04/2022 20/04/2022

418047/1 Danusa Britto 
Araújo

Operador de 
Telemarketing 5 15/04/2022 19/04/2022

410900/1 Edilza Maria 
Da Silva

Técnico de 
Enfermagem 5 28/03/2022 01/04/2022

61123/33 Edson de 
Arruda Alves Medico 25 06/04/2022 30/04/2022

404454/1

Eliane 
Domingos 
Machado 
Falcão

Técnico de 
Enfermagem 30 25/04/2022 24/05/2022

419120/1 George Serra 
De Conti Fisioterapeuta 10 17/04/2022 26/04/2022

386658/2
Jackeline 
Valejo 
Goncalves

Técnico de 
Enfermagem 5 13/04/2022 17/04/2022

349658/4
Janeth 
Goncalves 
Leite

Agente 
Comunitário de 
Saúde

5 31/01/2022 04/02/2022

411617/1 Joao Pedro 
Silva Meireles

Agente de 
Combate a 
Endemias

10 06/04/2022 15/04/2022

392114/2 Juarez Elpidio 
Messa Prates

Motorista de 
Veículos Pesados 60 19/04/2022 17/06/2022

421863/1 Lillian 
Baptistiolli

Medico 
Veterinário 15 09/04/2022 23/04/2022

380170/1 Luciana Maria 
Lemes

Assistente 
Administrativo II 90 05/04/2022 03/07/2022

406426/1
Paulo Airton 
dos Santos 
Honório

Assistente de 
Serviços de 
Saúde

4 25/03/2022 28/03/2022

396729/2 Romário 
Ramires Pires

Agente de 
Combate a 
Endemias

4 28/03/2022 31/03/2022

400120/1 Samia Ascui 
Campos

Técnico de 
Enfermagem 30 04/04/2022 03/05/2022

258008/3 Thelma De 
Oliveira Santos Auxiliar Social II 5 21/04/2022 25/04/2022

PRORROGAÇÃO

Matrícula Nome Cargo Dias Início Término

410870/1 Estevão Falco 
Castilho

Agente de 
Combate a 
Endemias

49 16/03/2022 03/05/2022

349658/4
Janeth 
Goncalves 
Leite

Agente 
Comunitário de 
Saúde

4 07/02/2022 10/02/2022

393317/1 Joyce Batista 
da Costa

Auxiliar em 
Saúde Bucal 13 18/04/2022 30/04/2022

387538/6
Katia Regina 
De Oliveira 
Nakazato

Medico 4 13/02/2022 16/02/2022

388677/1

Luciana 
Azevedo 
Fasciani 
Miziara

Enfermeiro 30 20/04/2022 19/05/2022

396424/2
Lucimeire 
Castanho 
Lopes

Agente 
Comunitário de 
Saúde

13 07/04/2022 19/04/2022

373981/5 Marly Barbosa 
de Paula

Agente 
Comunitário de 
Saúde

90 10/03/2022 07/06/2022

338893/5

Silvana 
Auxiliadora 
Freire da 
Silva

Agente 
Comunitário de 
Saúde

14 07/04/2022 20/04/2022

398412/1
Valdinha 
Moreira dos 
Santos

Técnico em 
Radiologia 60 30/03/2022 28/05/2022

393357/1
Vanessa 
Hoffmann 
Boretti

Odontólogo 60 26/04/2022 24/06/2022

396004/4 Weslley Luiz 
de Oliveira

Agente 
Comunitário de 
Saúde

45 01/04/2022 15/05/2022

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 806, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora JOSELAINE FAUSTINO DA SILVA OCAMPOS, matrícula 

n. 423302/01, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais, exceto o atuante no Programa de Saúde da Família, na 
Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no inciso XVI, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, 
de 23 de abril de 2004, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.623, de 22 
de agosto de 2018, a contar de 4 de abril de 2022, em decorrência da vaga da servidora 
Gilza das Dores dos Santos, matrícula n. 418766/01, sem aumento de despesas. (CI n. 
8311/DSBAN/SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 807, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR a Resolução “PE” SESAU n. 3.417, de 24 de novembro de 2020, 
publicada no DIOGRANDE n. 6129, de 25 de novembro de 2020, referente à servidora 
GILZA DAS DORES DOS SANTOS, matrícula n. 418766/01, a contar de 4 de abril de 
2022. (CI n. 8311/DSBAN/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 808, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora CAMILA DA MAIA CUNHA, matrícula n. 406253/01, para 
desempenhar a função de Gerente da UBSF “Dr. Edgar Pedro Raupp Sperb” Conjunto 
Residencial Arnaldo Estevão de Figueiredo, Distrito Sanitário da Região do Bandeira, 
na Superintendência da Rede de Atenção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, 
em substituição a titular Vanessa de Moraes Faustino, matrícula n. 384890/01, durante 
suas férias regulamentares, no período de 14 a 28 de abril de 2022, sem aumento de 
despesas. (CI n. 8398/DSBAN/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 809, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora NATALIE SILVEIRA SIERRA, matrícula n. 386826/01, 
ocupante do cargo de Enfermeiro, para desempenhar suas funções no Programa de 
Saúde da Família – PSF, Equipe n. 209, da USF “Dr. Antônio Pereira” - Bairro Tiradentes, 
Distrito Sanitário da Região do Bandeira, da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro 
no inciso II, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.622, de 22 de agosto de 2018, a contar de 1º de 
abril de 2022, em decorrência da vaga da servidora Luciane Muoio Piasentini, matrícula 
n. 284068/01, sem aumento de despesas. (CI n. 7881/DSBAN/SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 810, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora NATALIE SILVEIRA SIERRA, matrícula n. 386826/01, 
ocupante do cargo de Enfermeiro, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
atuante no Programa de Saúde da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro 
no inciso XXIX, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, alterado 
pelo Decreto n. 13.622, de 22 de agosto de 2018, a contar de 1º de abril de 2022, em 
decorrência da vaga da servidora Luciane Muoio Piasentini, matrícula n. 284068/01, sem 
aumento de despesas. (CI n. 7881/DSBAN/SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 811, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR as Resoluções “PE” SESAU, abaixo relacionadas, a contar de 1º de 
abril de 2022, conforme especificação no quadro: (CI n. 7881/DSBAN/SESAU/2022)

Matrícula Servidor
PUBLICAÇÃO

Resolução “PE” SESAU DIOGRANDE

284068/01 Luciane Muoio Piasentini
2312, de 9/09/2021 6.411, de 

10/09/20212313. de 9/09/2021

386826/01 Natalie Silveira Sierra 2023, de 24/08/2018 5.333, de 
27/08/2018

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 812, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR o servidor RENATO RODRIGUES LEITE E CAMPOS, matrícula n. 
423503/01, ocupante do cargo de Médico, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, para desempenhar suas funções no Programa de Saúde da Família - PSF, 
Equipe n.191, da UBSF Ana Maria do Couto, Distrito Sanitário da Região do Imbirussu, 
da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º, I, “a”, do Decreto n. 11.506, de 
16 de maio de 2011, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.622, de 22 de 
agosto de 2018, no período de 12 de abril a 30 de setembro de 2022, em decorrência 
de substituição por vacância do servidor Jonatas Matheus Leal Pires, matrícula n. 
420857/01, sem aumento de despesas. (CI n. 8836/DSIMB/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 813, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR o servidor LUCIANO FERREIRA GONCALVES, matrícula n. 378119/04, 
ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, exceto o atuante no Programa de Saúde da Família, na Secretaria Municipal de 
Saúde, com fulcro no inciso XVI, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.623, de 22 de agosto de 2018, a 
contar de 5 de abril de 2022, em decorrência a vaga da servidora Loren de Souza Soares, 
matrícula n. 391286/02, sem aumento de despesas. (CI n. 8620 /DSIMB/SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 814, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR a Resolução “PE” SESAU n. 1.938, de 22 de julho de 2021, publicada 
no DIOGRANDE n. 6.362, de 23 de julho de 2021, referente à servidora LOREN DE 
SOUZA SOARES, matrícula n. 391286/02, a contar de 4 de abril de 2022. (CI n. 8620/
DSIMB/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 815, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora ANDREA REGINA CORBETTA, matrícula n. 418099/01, 
ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, para desempenhar suas funções no 
Programa de Saúde da Família - PSF, Equipe n. 102, da USF “Dr. Hélio Martins Coelho” - 
Jardim Batistão, Distrito Sanitário da Região do Lagoa, da Secretaria Municipal de Saúde, 
com fulcro no inciso VII, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a 
redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 11.796, de 4 de abril de 2012, a contar de 5 de 
abril de 2022, em decorrência da vaga da servidora Vanusa Ronchi de Araújo, matrícula 
n. 402047/01, sem aumento de despesas. (CI n. 8158/DSLAG/SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 816, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora ANDREA REGINA CORBETTA, matrícula n. 418099/01, 
ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, atuante no Programa de Saúde da Família, na Secretaria Municipal de 
Saúde, com fulcro no inciso XXX, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 
2011, alterado pelo Decreto n. 13.622, de 22 de agosto de 2018, a contar de 5 de abril 
de 2022, em decorrência da vaga da servidora Vanusa Ronchi de Araújo, matrícula n. 
402047/01, sem aumento de despesas. (CI n. 8158/DSLAG/SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 817, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora BRANDALY SIZELDA LEMOS GEHLEN, matrícula n. 
396397/01, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, para desempenhar suas 
funções no Programa de Saúde da Família - PSF, Equipe n. 6, da USF “Dr. Hélio Martins 
Coelho” - Jardim Batistão, Distrito Sanitário da Região do Lagoa, da Secretaria Municipal 
de Saúde, com fulcro no inciso VII, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 
2011, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 11.796, de 4 de abril de 2012, 

a contar de 4 de abril de 2022, em decorrência da vaga da servidora Aline Pedrosa 
de Souza, matrícula n. 400813/01, sem aumento de despesas. (CI n. 8158/DSLAG/
SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 818, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora BRANDALY SIZELDA LEMOS GEHLEN, matrícula n. 
396397/01, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, atuante no Programa de Saúde da Família, na Secretaria 
Municipal de Saúde, com fulcro no inciso XXX, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 de 
maio de 2011, alterado pelo Decreto n. 13.622, de 22 de agosto de 2018 , a contar de 4 
de abril de 2022, em decorrência da vaga da servidora Aline Pedrosa de Souza, matrícula 
n. 400813/01, sem aumento de despesas. (CI n. 8158/DSLAG/SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 819, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR as Resoluções “PE” SESAU, abaixo relacionadas, conforme especificação 
no quadro: (CI n. 8158/DSLAG/SESAU/2022)

Matrícula Servidor
PUBLICAÇÃO

A contar de:Resolução 
“PE” SESAU DIOGRANDE

418099/01 Andrea Regina 
Corbetta

1.815, de 
3/07/2020

5.990, de 
6/07/2020

5/04/2022
402047/01 Vanusa Ronchi de 

Araújo

959, de 
29/03/2019 5.536, de 

1/04/2019960, de 
29/03/2019

396397/01 Brandaly Sizelda 
Lemos Gehlen

2025, de 
24/08/2018

5.333, de 
27/08/2018

4/04/2022
400813/01 Aline Pedrosa De 

Souza

1.102, de 
11/05/2020

5931, de 
12/05/2020

2.028, de 
24/08/2018

5333, de 
27/08/2018

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 820, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR a Resolução “PE” SESAU n. 2.792, de 6 de outubro de 2020, publicada 
no DIOGRANDE n. 6.083, de 7 de outubro de 2020, referente à servidora ANNA CAROLINA 
BRAGA ROLON, matrícula n. 416743/01, a contar de 1° de abril de 2022. (CI n. 7879/
DSLAG/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 821, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora MARIA EUGENIA MARQUES PISSIN, matrícula n. 
399908/01, para desempenhar a função de Gerente da UBS “Dr. Ivan Hildebrand da 
Costa” – Núcleo Habitacional Buriti, Tipologia I, Distrito Sanitário da Região da Lagoa, da 
Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º, XII, “a”, do Decreto n. 11.506, de 
16 de maio de 2011, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.748, de 28 de 
dezembro de 2018, a contar de 1° de abril de 2022, em decorrência da vaga da servidora 
Anna Carolina Braga Rolon, matrícula n. 416743/01, sem aumento de despesas. (CI n. 
7879/DSLAG/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 822, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora ANA MARIA MARTINS CUSTODIO CUISSI, matrícula n. 
380120/01, ocupante do cargo Enfermeiro, para desempenhar suas funções no Centro 
de Doenças Infecto-Parasitárias, da Coordenadoria da Rede de Atenção Especializada, 
da Superintendência da Rede de Atenção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, 
com fulcro no inciso XIV, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, com a 
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redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.623, de 22 de agosto de 2018, no período 
de 15 de julho a 10 de setembro de 2021. (Processo n. 139495/2021-55).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 823, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora GIOVANNA DE FIGUEIREDO POGODIN, matrícula n. 
423262/01, ocupante do cargo de Enfermeiro, para desempenhar suas funções na 
Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no inciso XIV, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, 
de 23 de abril de 2004, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.623, de 22 de 
agosto de 2018, no período de 4 a 17 de abril de 2022, em decorrência de substituição 
por vacância da servidora Lina Oliveira Dias Ribeiro, matrícula n. 412124/02, sem 
aumento de despesas. (CI n. 7858/DSCEN/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 824, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora GIOVANNA DE FIGUEIREDO POGODIN, matrícula n. 
423262/01, ocupante do cargo de Enfermeiro, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, exceto o atuante no Programa de Saúde da Família, na Secretaria Municipal 
de Saúde, com fulcro no inciso XV, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 
2004, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.623, de 22 de agosto de 2018, 
no período de 4 a 17 de abril de 2022, em decorrência de substituição por vacância da 
servidora Lina Oliveira Dias Ribeiro, matrícula n. 412124/02, sem aumento de despesas. 
(CI n. 7858/DSCEN/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 825, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo de Técnico de 
Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exceto o atuante no 
Programa de Saúde da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no inciso 
XVI, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto n. 13.623, de 22 de agosto de 2018, a contar de 5 de abril de 2022, 
conforme especificações constantes no quadro abaixo: (CI n. 8338/DSCEN/SESAU/2022)

Matrícula Servidor

423303/01 Denilce Miranda Aranda

423446/01 Katiuscia Aparecida Rosa De Almeida Brito

423310/01 Kelly Christina Rodrigues Ferreira

399785/02 Ana Paula Pinto Sandim

423359/01 Juliano Da Silva Canhete

423402/01 Vanessa Aparecida Pereira De Oliveira

403887/02 Jhennifer Pereira Gonçalves

423401/01 Claudia Maria Aguirre Cuellar

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 826, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR as Resoluções “PE” SESAU, abaixo relacionadas, a contar de 5 de abril 
de 2022, conforme especificação no quadro: (CI n. 8338/DSCEN/SESAU/2022)

Matrícula Servidor
PUBLICAÇÃO

Resolução “PE” SESAU DIOGRANDE

421104/01 Simone Aparecida 
Machado 2485, de 20/09/2021 6.420, de 

21/09/2021

419566/01 Eva Vieira Fortunato 1307, de 14/05/2021 6.295, de 
17/05/2021

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 827, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR a Resolução “PE” SESAU n. 319, de 14 de fevereiro de 2022, publicada 
no DIOGRANDE n. 6.550, de 15 de fevereiro de 2022, referente a servidora MARGARETH 

PANIAGO NUNES, matrícula n. 381334/01, a contar de 4 de abril de 2022. (CI n. 8078/
DSANH/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 828, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora RITA DE CÁSSIA PINTO FERREIRA, matrícula n. 
423467/01, ocupante do cargo de Auxiliar em Saúde Bucal, para desempenhar suas 
funções no Programa de Saúde da Família - PSF, Equipe n. 107, da UBSF “Dra Jeanne 
Elizabeth Wanderley Tobaru” - Conjunto Residencial Jardim Botafogo, Distrito Sanitário 
da Região do Anhanduizinho, da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no inciso X, 
do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a redação que lhe foi dada 
pelo Decreto n. 12.298, de 28 de fevereiro de 2014, a contar de 5 de abril de 2022, em 
decorrência da vaga da servidora Margareth Paniago Nunes, matrícula n. 381334/01, 
sem aumento de despesas. (CI n. 8078/DSANH/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 829, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR o servidor RENATO MARTINS DA COSTA, matrícula n. 423185/01, 
ocupante do cargo de Médico, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para 
desempenhar suas funções no Programa de Saúde da Família - PSF, Equipe n. 110, da 
UBSF “Dr. Sebastião Luiz Nogueira” – Jardim Los Angeles, Distrito Sanitário da Região 
do Anhanduizinho, da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º, I, “a”, do 
Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto 
n. 13.622, de 22 de agosto de 2018, no período de 22 de março a 31 de agosto de 
2022, em decorrência de substituição por vacância da servidora Geovana Cabral Silva, 
matrícula n. 421750/01, sem aumento de despesas. (CI n. 6849/DSANH/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 830, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR a Resolução “PE” SESAU n. 298, de 5 de fevereiro de 2021, publicada 
no DIOGRANDE n. 6.198, de 8 de fevereiro de 2021, referente o servidor DIEGO 
AGUILERA, matrícula n. 417770/01, a contar de 1° de abril de 2022. (CI n. 7828/
DSANH/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 831, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR o servidor DIEGO AGUILERA, matrícula n. 417770/01, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
exceto o atuante no Programa de Saúde da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, 
com fulcro no inciso XVI, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.623, de 22 de agosto de 2018, a contar 
de 1° de abril de 2022, em decorrência da vaga da servidora Andrea Regina Corbetta, 
matrícula n. 418099/01, sem aumento de despesas. (CI n. 7828/DSANH/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 832, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto no Art. 6º, da Lei n. 6.048, de 26 de julho de 2018, resolve:

CONCEDER Gratificação de Incentivo aos profissionais atuantes em Clínica da 
Família a servidora abaixo relacionada, com fundamento no Inciso II, do Art. 6º, da Lei n. 
6.049, de 23 de julho de 2018, a contar de 4 de abril de 2022, conforme especificações 
constantes no quadro abaixo: (CI n. 7846/DSANH/sesau/2022)

Matrícula Servidora Cargo/Função
386172/02 Elaine Soares Duraes Assistente De Serviços De Saúde

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 833, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR as Resoluções “PE” SESAU, abaixo relacionadas, a contar de 1º de 
abril de 2022, conforme especificação no quadro: CI n. 7951/DSANH/SESAU/2022)

Matrícula Servidor
PUBLICAÇÃO
Resolução “PE” SESAU DIOGRANDE

419531/05
Arthur Dayrell

504, de 11/03/2022
6.579, de 14/03/2022

419531/06 503, de 11/03/2022

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 834, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR o servidor ARTHUR DAYRELL, matrícula n. 419531/05, ocupante 
do cargo de Médico, com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, para 
desempenhar suas funções no Programa de Saúde da Família - PSF, Equipe n. 199, da 
USF Jardim Paulo Coelho Machado, no Distrito Sanitário da Região do Anhanduizinho, na 
Superintendência de Rede de Atenção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, com 
fulcro no art. 4º, I, “b”, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.622, de 22 de agosto de 2018, no período de 1° de 
abril a 31 de julho de 2022, em decorrência de substituição por vacância do servidor 
Charles Ewerton Vilhalba Brunel,  matrícula n. 421708/01, sem aumento de despesas. 
(CI n. 7951/DSANH/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 835, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR o servidor ARTHUR DAYRELL, matrícula n. 419531/06, ocupante 
do cargo de Médico, com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, para 
desempenhar suas funções no Programa de Saúde da Família - PSF, Equipe n. 199, da 
USF Jardim Paulo Coelho Machado, no Distrito Sanitário da Região do Anhanduizinho, na 
Superintendência de Rede de Atenção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, com 
fulcro no art. 4º, I, “b”, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.622, de 22 de agosto de 2018, no período de 1° de 
abril a 31 de julho de 2022, em decorrência de substituição por vacância do servidor 
Charles Ewerton Vilhalba Brunel,  matrícula n. 421708/01, sem aumento de despesas. 
(CI n. 7951/DSANH/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 836, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR o servidor LUCAS LIMA DE MORAES, matrícula n. 423563/01, 
ocupante do cargo de Enfermeiro, para desempenhar suas funções no Programa de 
Saúde da Família – PSF, Equipe n. 118, da UBSF “Dr. Sebastião Luiz Nogueira” - Jardim 
Los Angeles, Distrito Sanitário da Região do Anhanduizinho, da Secretaria Municipal 
de Saúde, com fulcro no inciso II, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio 
de 2011, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.622, de 22 de agosto de 
2018, a contar de 4 de abril de 2022, em decorrência da vaga da servidora Stephanie 
Valencuela Schmitt, matrícula n. 418456/01, sem aumento de despesas. (CI n. 8070/
DSANH/SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 837, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR o servidor LUCAS LIMA DE MORAES, matrícula n. 423563/01, 
ocupante do cargo de Enfermeiro, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
atuante no Programa de Saúde da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro 
no inciso XXIX, do art. 4º, do Decreto n. 11.506, de 16 de maio de 2011, alterado 
pelo Decreto n. 13.622, de 22 de agosto de 2018, a contar de 4 de abril de 2022, em 
decorrência da vaga da servidora Stephanie Valencuela Schmitt, matrícula n. 418456/01, 
sem aumento de despesas. (CI n. 8070/DSANH/SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 838, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR as Resoluções “PE” SESAU, abaixo relacionadas, a contar de 4 de abril 

de 2022, conforme especificação no quadro: CI n. 8070/DSANH/SESAU/2022)

Matrícula Servidor
PUBLICAÇÃO
Resolução “PE” 
SESAU DIOGRANDE

418456/01 Stephanie Valencuela 
Schmitt

2.538, de 18/09/2020 6.067, de 
21/09/20202.539, de 18/09/2020

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 839, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora DAYANE CARRILHO SANTANA, matrícula n. 392005/01, 
para desempenhar a função de Gerente do Centro de Atenção Psicossocial III Infanto 
juvenil “Dr. Samuel Chaia Jacob” - CAPS IJ III, da Secretaria Municipal de Saúde, em 
substituição a titular Maria Aparecida Melo da Silva, matrícula n. 137537/02, durante 
suas férias regulamentares, no período de 2 a 16 de maio de 2022, sem aumento de 
despesas. (CI n. 8458/CAPIJ/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 840, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR os servidores ocupantes do cargo de Técnico de Enfermagem, na 
Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no inciso VII, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, 
de 23 de abril de 2004, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 13.667, de 9 
de outubro de 2018, em prorrogação, no período de 1º a 31 de março de 2022, sem 
aumento de despesas, conforme especificação no quadro abaixo: (CI n. 5506/CURG/
SESAU/2022)

Matrícula Servidor
415102/01 Ana Carolina Garcia
419763/01 Ângela Barbosa Sorrilha Chaves
415106/02 Carlos David Maciel Rocha
415993/01 Damiana Marques Dias
403665/03 Daniely Karfan Silva
419622/01 Elizia Jubrica de Campos
419766/01 Eva Pereira de Carvalho
417899/01 Everton Regassen Paz
419653/01 Franciele Miranda Sabino
395014/03 Gerson Ornelas Vianna
417780/01 Gleice Garcia da Silva
397103/05 John Wellengton De Oliveira Antunes
419777/01 Luciana Almeida Pereira
419657/01 Luziana de Aquino
389040/02 Maria Jose De Jesus Santos
419778/01 Selma Matias Cabreira
417812/01 Silvia Lopes
417818/01 Sirlene Andrade de Oliveira
415995/01 Sônia Aparecida dos Santos

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 841, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

REVOGAR as Resoluções “PE” SESAU, abaixo relacionadas, a contar de 1° de 
abril de 2022, conforme especificação no quadro: (CI n. 7839/SAMU/SESAU/2022)

Matrícula Servidor
PUBLICAÇÃO

Resolução “PE” 
SESAU DIOGRANDE

418589/01 Vânia Ribeiro Luz
2.959, de 16/10/2020 6.092, de 

19/10/20202.957, de 16/10/2020

400206/01 Rafael de Souza Saldanha 2.144, de 11/09/2018 5.347, de 
12/09/2018

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N.  842, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora VÂNIA RIBEIRO LUZ, matrícula n. 418589/01, ocupante 
do cargo de Técnico de Enfermagem, para desempenhar suas funções no Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no 
inciso VII, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, com a redação que lhe 
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foi dada pelo Decreto 13.667, de 9 de outubro de 2018, a contar de 1° de abril de 2022, 
em decorrência da vaga do servidor Rafael De Souza Saldanha, matrícula n. 400206/01, 
sem aumento de despesas. (CI n. 7839/SAMU/SESAU/2022)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 843, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESIGNAR a servidora INDIRA SILVA DOS SANTOS, matrícula n. 423271/01, 
ocupante do cargo de Enfermeiro, para desempenhar suas funções na Divisão de 
Enfermagem, na Coordenadoria de Responsabilidade Técnica, da Superintendência de 
Gestão do Trabalho em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no inciso 
XIV, do art. 4º, do Decreto n. 8.930, de 23 de abril de 2004, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto n. 13.623, de 22 de agosto de 2018, a contar de 4 de abril de 2022, 
em decorrência de substituição por vacância da servidora Ana Maria Ortiz Azevedo, 
matrícula n. 419668/01, sem aumento de despesas. (CI n. 9486/CRT/SESAU/2022).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 844, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 4º, inciso III, do Decreto n. 11.846, de 29 de maio de 2012, resolve:

REMANEJAR os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme especificação no quadro abaixo: (CI n. 9508/CRT/SESAU/2022)

Matrícula Servidor Cargo Lotação A partir de Ação

0421988/01
Almir 
Machado 
Guimarães

Assessor 
Governamental 
IV

0104500200 12/04/2022 4011

0379173/01 Ana Lucia 
Alves Batista

Assistente 
Social 0102402100 12/04/2022 4001

0416743/01 Anna Carolina 
Braga Rolon

Assistente de 
Serviços de 
Saúde

0102701200 1º/04/2022 4001

0420927/01 Bruna Moura 
e Silva

Técnico de 
Enfermagem 0102501500 11/04/2022 4001

0395090/02
Debora 
Pereira de 
Lima

Técnico de 
Enfermagem 0102702900 11/04/2022 4001

0389776/02
Denize Weis 
de Oliveira 
Schmitz

Enfermeiro 0102701800 07/04/2022 4001

0385578/01 Fabio Ribeiro 
Capibaribe

Técnico de 
Enfermagem 0104001310 18/04/2022 4001

0393785/01 Francisley 
Higa

Técnico de 
Enfermagem 0102500400 11/04/2022 4001

0410817/01
Jucineide 
Rodrigues 
dos Santos

Técnico de 
Enfermagem 0102402200 06/04/2022 4001

0418907/01
Katheryne 
de Andrade 
Guelere

Técnico de 
Enfermagem 0102702900 11/04/2022 4001

0418108/03
Laura Beatriz 
Debesa 
Torres

Médico 0104000210 11/04/2022 4003

0417741/01
Leticia de 
Almeida 
Prado Silva

Enfermeiro
0102702400 1º/04/2022

4001
0102700700 11/04/2022

0420715/01
Maria Izilda 
Delgado 
Corrêa

Auxiliar 
Administrativo 
e Financeiro

0102501500 09/03/2022 4001

0420162/01

Mariana 
Conceição 
Schneider 
Santos

Enfermeiro 0102702200 13/04/2022 4001

0418904/01

Mirella 
Cristina 
de Oliveira 
Martins

Técnico de 
Enfermagem 0102701200 13/04/2022 4001

0422860/01 Paula de 
Oliveira Peres

Auxiliar 
Administrativo 
e Financeiro

0102703100 05/04/2022 4001

0396354/01
Rafael 
Menezes 
Palhares

Odontólogo 0102501300 11/04/2022 4001

0417954/01 Rayelli Ferraz 
de Oliveira

Técnico de 
Enfermagem 0103300533 11/04/2022 4002

0418007/01 Ricardo da 
Silva Barbosa

Técnico de 
Enfermagem 0102501500 11/04/2022 4001

0418463/01
Sara Beatriz 
Macedo da 
Silva

Enfermeiro 0102702200 12/04/2022 4001

0393536/01 Sueila Pires 
Pereira

Assistente 
Social 0104001210 12/04/2022 4001

0408448/01 Tatiane da 
Silva

Técnico de 
Enfermagem 0103300530 11/04/2022 4002

0409857/03
Teresinha de 
Jesus Lima 
Ferreira

Assessor 
Governamental 
III

0104600710 1º/04/2022 4011

0408796/01
Thieli 
Cardoso 
Buytendorp

Auxiliar em 
Saúde Bucal 0104000600 11/04/2022 4001

0423434/01

Yanne 
Caroline 
Amaral 
Kohagura

Enfermeiro 0102700700 11/04/2022 4001

 
CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N. 845, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 69, inciso VII, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve:

AUTORIZAR a prorrogação da licença-maternidade da servidora DEBORAH 
DI GIORGIO MARZABAL, matrícula n. 382722/04, ocupante do cargo de Gestor de 
Processo, DCA-8, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por mais 60 (sessenta) dias, 
com efeito, a partir de 19 de julho de 2022, em conformidade com o artigo 10, II, “b” do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal/88, artigo 155, 
da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011, c/c com o artigo 7°, do Decreto 
n. 11.099, de 20 de janeiro de 2010. (Processo n. 37489/2022- 45).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU N.   846, DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 69, inciso VII, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve:

AUTORIZAR a prorrogação da licença-maternidade da servidora EVELYN PAULA 
ALMEIDA BERNARDI, matrícula n. 411838/01, ocupante do cargo de Agente Comunitário 
de Saúde, Referência 4A, Classe-A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por 
60(sessenta) dias, com efeito, a partir de 25 de junho de 2022, em conformidade com o 
artigo 155, da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011, c/c com o artigo 7º, 
do Decreto n.11.099, de 20 de janeiro de 2010. (Processo n. 37490/2022 - 24).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n.   847, DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 69, inciso VII, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve:

AUTORIZAR a prorrogação da licença-maternidade da servidora ADRIANA 
VASCONCELOS LIMA, matrícula n. 400146/03, ocupante do cargo de Auxiliar em 
Saúde Bucal, Referência 10B, Classe-B, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por 
60(sessenta) dias, com efeito, a partir de 19 de julho de 2022, em conformidade com o 
artigo 155, da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011, c/c com o artigo 7º, 
do Decreto n.11.099, de 20 de janeiro de 2010. (Processo n. 37491/2022- 97).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 848 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto na Resolução SESAU n. 150, de 3 de outubro de 2013,

RESOLVE designar os membros abaixo relacionados para comporem a COMISSÃO 
PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS 
CONVENIADOS 

AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, com efeito a partir de 4 de janeiro de 2022. 
(C.I. n. 8.904/DISAT/SESAU/2022).

VI - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO - 
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRO-OESTE DE PROMOÇÃO À SAÚDE

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRO-OESTE DE PROMOÇÃO À SAÚDE

1. Representantes dos Gestores Municipal SUS - SESAU

TITULAR Sayuri Godoy Ogiwara

SUPLENTE Ana Paula da Rosa Bulhões Rissatto de Souza

2. Representantes dos Gestores Estadual SUS - SES

TITULAR Eddie Alessandro Miranda Carvalho

SUPLENTE Izabelino Romero

3. Representantes do Hospital

TITULAR Sérgio Adalberto Fonseca Valle

SUPLENTE André Camargo

4. Representantes Conselho Municipal de Saúde - CMS

TITULAR Caio César Monteiro Aguirre

SUPLENTE Silmara Teixeira Pires Confortini

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

381254/01 ADRIANO AMADOR ROCHA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
II SESAU

PROCESSO: 92534/2021-06

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
417611/01 ANDREIA MACIEL RODRIGUES CAMPELO ENFERMEIRO SESAU

PROCESSO: 59769/2021-14

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
404484/01 BARBARA MANSANO VAZ ENFERMEIRO SESAU

PROCESSO: 59787/2021-04

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
401920/01 BEATRIZ ORTIZ MARTINS TECNICO DE ENFERMAGEM SESAU

PROCESSO: 92351/2021-28

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
414922/06 CLAUDIA BECKERT NOVAIS MEDICO SESAU

PROCESSO: 91734/2021-51

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
416547/03 JULIANO LUCAS MENDES NETO MEDICO SESAU

PROCESSO: 91916/2021-69

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
413558/08 MARCO ANTONIO DE SOUZA BORGES TAVARES MEDICO SESAU

PROCESSO: 92337/2021-05

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                
DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

390413/01 MARIA DE LOURDES SALES 
TEIXEIRA FERREIRA

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO II SESAU

PROCESSO: 59885/2021-15

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:

Matrícula Servidor Cargo Lotação

410729/07 MARIANNA DA CRUZ BEZERRA MEDICO SESAU

PROCESSO: 59854/2021-91

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

379067/01 NEUSIRENE BELARD DA 
COSTA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II SESAU

PROCESSO: 92195/2021-12

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
          Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

165433/03 TELMA CHAVES DE LIMA 
RIBEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM SESAU

PROCESSO: 59837/2021-72

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
404515/01 VALQUIRIA ZANDOM QUIRINO ENFERMEIRO SESAU

PROCESSO: 92163/2021-18

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: Revisão de Pagamento

REQUERENTE:

Matrícula Servidor Cargo Lotação
420261/01 Maria Adélia Sousa e Silva Enfermeiro SESAU

PROCESSO: 132294/2021- 45

DECISÃO: deferido o pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica em 
Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: Revisão de Pagamento

REQUERENTE:

Matrícula Servidor Cargo Lotação
392276/01 Maria de Lourdes Siqueira Técnico de Enfermagem SESAU

PROCESSO: 59778/2021-13

DECISÃO: deferido o pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica em 
Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE:

ASSUNTO: ASSUNTOS DIVERSOS

REQUERENTE: 

Matrícula Servidor Cargo Lotação
373805/02 Roney Junqueira Azambuja Técnico em Radiologia SESAU

PROCESSO: 51290/2021-94

DECISÃO: Indefiro o Pedido de Reconsideração de Ato formulado pelo servidor.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

389481/01 ANDERSON JOSIMAR 
GONCALVES DE PAULA TECNICO DE ENFERMAGEM SESAU

PROCESSO: 59835/2021-47

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
417755/01 BRUNA DE LEMOS COSTA ENFERMEIRO SESAU

PROCESSO: 59788/2021-69

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

402386/01 GABRIELA DE SOUZA 
VARGAS TECNICO DE ENFERMAGEM SESAU

PROCESSO: 59843/2021-75

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
416741/04 GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA MEDICO SESAU

PROCESSO: 59845/2021-09

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
377961/01 IONA LARISSA DE GUIMARAES BISCOLA ODONTOLOGO SESAU

PROCESSO: 59798/2021-12

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
190888/02 JAMES DA SILVA NUNES MEDICO SESAU

PROCESSO: 59853/2021-29

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
189588/01 JOAO BATISTA BOTELHO DE MEDEIROS MEDICO SESAU

PROCESSO: 91748/2021-66

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
416612/01 JOSIEL ELISANDRO WERLE ENFERMEIRO SESAU

PROCESSO: 92973/2021-38

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

396342/01 KEILA REGINA RODRIGUES 
DE BARROS TECNICO DE ENFERMAGEM SESAU

PROCESSO: 59768/2021-51

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
417753/01 KIRK LOPES CORDEIRO ODONTOLOGO SESAU

PROCESSO: 92104/2021-59

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
389797/01 LAUCIDIO LEITE GAUNA FILHO MOTORISTA SESAU

PROCESSO: 59744/2021-93

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

406904/01 MARIA RAMONA MORAIS 
MAGALHAES

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
II SESAU

PROCESSO: 92204/2021-01

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
397673/02 MONICA REGINA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM SESAU

PROCESSO: 59813/2021-12

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

396495/01 NADIELLEN RODRIGUES DE BRITO TECNICO DE 
ENFERMAGEM SESAU

PROCESSO: 59833/2021-11

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

391321/01 ORLINDES ANTONIO 
CARDOSO RIBEIRO

MOTORISTA DE VEICULOS 
PESADOS SESAU

PROCESSO: 59748/2021-44

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
377059/01 ORCIDNEY DEMETRIO DE ARAUJO FARMACEUTICO SESAU

PROCESSO: 59872/2021-73

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

374109/04 OSVALDO VELASQUEZ 
FIGUEIREDO

AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS SESAU

PROCESSO: 27360/2022-92

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

386925/01 ROSIANE DE SOUZA 
MARTINEZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II SESAU

PROCESSO: 92223/2021-48

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde
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DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

400575/01 SIMONE COSTA DE 
ANDRADE BEZERRA

ASSISTENTE DE SERVICOS 
DE SAUDE SESAU

PROCESSO: 59875/2021-61

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
414315/03 VANESSA BERNARDO NUNES MEDICO SESAU

PROCESSO: 59779/2021-78

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

399266/02 VILMA SPOTTI PEREIRA ASSISTENTE DE SERVICOS DE 
SAUDE SESAU

PROCESSO: 59777/2021-42

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: REVISÃO DE PAGAMENTO

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação

410808/01 YGOR ROGERIO RODRIGUES 
MARTINS MATOS

AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS SESAU

PROCESSO: 11087/2022-66

DECISÃO: Deferimento do pedido, conforme parecer da Gerência de Assistência Jurídica 
em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
          Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ASSUNTO: Licença para capacitação

PROCESSO: 37210/2022-04

DECISÃO: Decido pelo indeferimento do pedido de concessão de licença para capacitação 
à servidora RAQUEL DI FABIO, matrícula n. 374677/1, cargo de Professor, PH4, classe D, 
com fulcro nos arts. 140 e 142 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

CAMPO GRANDE, 29 DE ABRIL DE 2022.

ALELIS IZABEL DE OLIVEIRA GOMES
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

RESOLUÇÃO “PE” SECTUR N. 111, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições, 
resolve:

DESIGNAR os servidores abaixo identificados para exercerem a fiscalização do processo 

30757/2022-34, referente a contratação da empresa Nidal Abdulahad Nunes Rios para 
realizar apresentação de dança em alusão a II Semana pra Dança.

SERVIDOR FUNÇÃO
Thereza Christina de Paula e Silva Spósito 
(matrícula 371262/03) Fiscal

Cristiano de Sousa Martins (matrícula 
417857/02) Suplente

Campo Grande – MS, 29 de Abril de 2022.

MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

RESOLUÇÃO “PE” SECTUR N. 112, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições, 
resolve:

DESIGNAR os servidores abaixo identificados para exercerem a fiscalização do processo 
30778/2022-12, referente a contratação da empresa Edson Clair Moreira Junior para 
realizar apresentação de dança em alusão a II Semana pra Dança.

SERVIDOR FUNÇÃO
Thereza Christina de Paula e Silva Spósito 
(matrícula 371262/03) Fiscal

Cristiano de Sousa Martins (matrícula 
417857/02) Suplente

Campo Grande – MS, 29 de Fevereiro de 2022.

MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO “PE” CGM n. 36, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora Heide Daiane Pires da Rocha Furtado, matrícula n. 
396466, para atuar como Defensor Dativo, na elaboração da defesa escrita referente 
a servidora Adriana Marinho dos Santos Silva, matrícula n. 372488/08, em razão da 
instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 96165/2019-71, com fundamento 
no § 2º, do art. 273, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

CAMPO GRANDE/MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

LUIZ AFONSO DE FREITAS GONÇALVES
Controlador-Geral do Município

RESOLUÇÃO “PE” CGM n. 37, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora Heide Daiane Pires da Rocha Furtado, matrícula n. 
396466, para atuar como Defensor Dativo, na elaboração da defesa escrita referente 
ao servidor João Paulo de Melo, matrícula n. 383056/01, em razão da instauração do 
Processo Administrativo Disciplinar n. 96119/2019-53, com fundamento no § 2º, do art. 
273, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

CAMPO GRANDE/MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

LUIZ AFONSO DE FREITAS GONÇALVES
 Controlador-Geral do Município 

RESOLUÇÃO “PE” CGM n. 38, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora Gabriela Rodrigues Lencina Freitas, matrícula n. 
321648/11, para atuar como Defensor Dativo, na elaboração da defesa escrita referente 
a servidora Marcia Auxiliadora Ferreira da Silva, matrícula n. 374761/01, em razão da 
instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 97282/2019-70, com fundamento 
no § 2º, do art. 273, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

CAMPO GRANDE/MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

LUIZ AFONSO DE FREITAS GONÇALVES
           Controlador-Geral do Município 

RESOLUÇÃO “PE” CGM n. 39, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora Gabriela Rodrigues Lencina Freitas, matrícula n. 
321648/11, para atuar como Defensor Dativo, na elaboração da defesa escrita referente 
a servidora Isabella dos Santos Chita, matrícula n. 374653/01, em razão da instauração 
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do Processo Administrativo Disciplinar n. 96135/2019-18, com fundamento no § 2º, do 
art. 273, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

CAMPO GRANDE/MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

LUIZ AFONSO DE FREITAS GONÇALVES
           Controlador-Geral do Município 

RESOLUÇÃO “PE” CGM n. 40, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

DESIGNAR a servidora Gabriela Rodrigues Lencina Freitas, matrícula n. 
321648/11, para atuar como Defensor Dativo, na elaboração da defesa escrita referente 
a servidora Jaqueline Zanardo Vilar, matrícula n. 377496/06, em razão da instauração do 
Processo Administrativo Disciplinar n. 96126/2019-19, com fundamento no § 2º, do art. 
273, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

CAMPO GRANDE/MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

LUIZ AFONSO DE FREITAS GONÇALVES
           Controlador-Geral do Município

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 

CAMPO GRANDE

PORTARIA “BP” N. 73, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

APOSENTAR POR INCAPACIDADE PERMANENTE a servidora ALESSANDRA DOS 
ANJOS FERREIRA, matrícula n. 401993/1, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços 
Diversos, Referência 01, Classe “C”, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos, com fundamento no artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, 
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019, c/c o artigo 
1º, da Lei Federal n. 10.887, de 18/6/2004, os artigos 26, 27, 70 e 72, caput, da Lei 
Complementar n. 191, de 22/12/2011, e o artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na média aritmética simples 
das maiores remunerações de contribuição (Processo n. 10159/2022-30). 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 74, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

APOSENTAR POR INCAPACIDADE PERMANENTE a servidora JOELMA CARDOSO DA 
SILVA, matrícula n. 400082/1, detentora do cargo de Técnico de Enfermagem, Referência 
T1/TER, Classe “C”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento no artigo 
40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 
n. 103, de 12/11/2019, c/c o artigo 1º, da Lei Federal n. 10.887, de 18/6/2004, os artigos 
26, 27, 70 e 72, caput, da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, e o artigo 81, da 
Lei Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos proporcionais, calculados com 
base na média aritmética simples das maiores remunerações de contribuição (Processo 
n. 127776/2021-47). 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 75, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

APOSENTAR POR INCAPACIDADE PERMANENTE a servidora LEINER MARA 
OLIVEIRA MONTEIRO, matrícula n. 340286/1, detentora do cargo de Enfermeiro, 
Referência T2/TER, Classe “E”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento 
no artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 103, de 12/11/2019, c/c o artigo 6º-A, da Emenda Constitucional n. 
41, de 19/12/2003, incluído pela Emenda Constitucional n. 70, de 29/3/2012, os artigos 
26, 27 e 66-A, da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, este último incluído pela 
Lei Complementar n. 196, de 3/4/2012, e o artigo 81, da Lei Complementar n. 415, 
de 8/9/2021, com proventos proporcionais, calculados com base na remuneração da 
servidora no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 13483/2022-
64). 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 76, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

APOSENTAR POR INCAPACIDADE PERMANENTE a servidora MARIA APARECIDA 

GONÇALES FERREIRA, matrícula n. 380979/2, detentora do cargo de Professor, Nível 
PH3, Classe “D”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamento no artigo 
40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 
n. 103, de 12/11/2019, c/c o artigo 1º, da Lei Federal n. 10.887, de 18/6/2004, os 
artigos 26, 27, 70 e 72, caput, da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, e o artigo 
81, da Lei Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com 
base na média aritmética simples das maiores remunerações de contribuição (Processo 
n. 130414/2021-24). 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 77, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

APOSENTAR POR INCAPACIDADE PERMANENTE a servidora MÔNICA ABUJAMRA, 
matrícula n. 389698/1, detentora do cargo de Técnico de Enfermagem, Referência T1/
TER, Classe “C”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento no artigo 40, 
§1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 
103, de 12/11/2019, c/c o artigo 1º, da Lei Federal n. 10.887, de 18/6/2004, os artigos 
26, 27, 70 e 72, caput, da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, e o artigo 81, da 
Lei Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos proporcionais, calculados com 
base na média aritmética simples das maiores remunerações de contribuição (Processo 
n. 130411/2021-36). 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 78, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

APOSENTAR POR INCAPACIDADE PERMANENTE a servidora SANDRA CARDOSO 
DE SOUSA, matrícula n. 223611/3, detentora do cargo de Auxiliar Social II, Referência 
10, Classe “F”, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, com fundamento 
no artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 103, de 12/11/2019, c/c o artigo 6º-A, da Emenda Constitucional n. 
41, de 19/12/2003, incluído pela Emenda Constitucional n. 70, de 29/3/2012, os artigos 
26, 27 e 66-A, da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, este último incluído pela 
Lei Complementar n. 196, de 3/4/2012, e o artigo 81, da Lei Complementar n. 415, 
de 8/9/2021, com proventos proporcionais, calculados com base na remuneração da 
servidora no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 130400/2021-
10). 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 79, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE à servidora IRANY DO 
NASCIMENTO HENRIQUE, matrícula n. 246824/2, detentora do cargo de Professor, 
Nível PH3, Classe “F”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamento 
no artigo 40, §1º, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal, c/c o artigo 1º, da Lei 
Federal n. 10.887, de 18/6/2004, os artigos 33, 70 e 72, caput, da Lei Complementar 
n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 8/9/2021, com 
proventos proporcionais, calculados com base na média aritmética simples das maiores 
remunerações de contribuição (Processo n. 138896/2021-61).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 80, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE à servidora MARILDA DE 
SOUZA NUNES, matrícula n. 371896/1, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços 
Diversos, Referência 01, Classe “E”, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
com fundamento no artigo 40, §1º, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal, c/c 
o artigo 1º, da Lei Federal n. 10.887, de 18/6/2004, os artigos 33, 70 e 72, caput, da 
Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, 
de 8/9/2021, com proventos proporcionais, calculados com base na média aritmética 
simples das maiores remunerações de contribuição (Processo n. 121777/2019-72).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
Diretora-Presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande 
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PORTARIA “BP” N. 81, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora ANA ELIZA FERREIRA DE SOUZA, matrícula n. 289213/1, detentora do 
cargo de Professor, Nível PH3, Classe “E”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
com fundamento na regra de transição estabelecida pelo artigo 19-E, da Lei Orgânica 
do Município de Campo Grande/MS c/c o artigo 42, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora 
no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 137608/2021-79).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 82, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora ÂNGELA ARAÚJO DE OLIVEIRA, matrícula n. 270040/3, detentora do cargo 
de Professor, Nível PH3, Classe “F”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
fundamento no artigo 7º, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, e artigo 3º, da 
Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c os artigos 66 e 67  da Lei Complementar 
n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 8/9/2021, com 
proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora no cargo efetivo, 
assegurado o direito à paridade (Processo n. 135800/2021-85).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 83, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora BENEDITA DE SOUZA DA SILVA, matrícula n. 222062/2, detentora do 
cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, Referência 01, Classe “F”, lotada na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, com fundamento na regra de transição estabelecida pelo 
artigo 19-D, da Lei Orgânica do Município de Campo Grande/MS c/c o artigo 41, da Lei 
Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na 
remuneração da servidora no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo 
n. 134465/2019-92).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 84, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora CARLA DE BRITTO RIBEIRO CARVALHO, matrícula n. 125440/3, detentora 
do cargo de Professor, Nível PH4, Classe “F”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
com fundamento nos artigos 6º e 7º, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, 
e artigo 2º, da Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c os artigos 65 e 67  da Lei 
Complementar n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora 
no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 10437/2022-31).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 85, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora CLEONIR TEREZINHA LOPES DUARTH, matrícula n. 291854/1, detentora 
do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, Referência 01, Classe “F”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, com fundamento nos artigos 6º e 7º, da Emenda Constitucional 
n. 41, de 19/12/2003, e artigo 2º, da Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c 
os artigos 65 e 67  da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei 
Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na 
remuneração da servidora no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo 
n. 138792/2021-65).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 86, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora CRHIS REGIANE TEODORO DE SOUZA, matrícula n. 184020/1, detentora 
do cargo de Professor, Nível PH3, Classe “G”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
com fundamento nos artigos 6º e 7º, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, 
e artigo 2º, da Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c os artigos 65 e 67  da Lei 
Complementar n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora 
no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 24318/2022-10).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 87, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao 
servidor EDUARDO ROBERTO BERNARD MANZUR, matrícula n. 85073/3, detentor 
do cargo de Assistente Administrativo II, Referência 09, Classe “H”, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, com fundamento no artigo 7º, da Emenda Constitucional n. 
41, de 19/12/2003, e artigo 3º, da Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c os 
artigos 66 e 67  da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei 
Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na 
remuneração do servidor no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 
136374/2021-24).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 88, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao 
servidor FLAVIO RAMÃO FERREIRA MARQUES, matrícula n. 187054/1, detentor 
do cargo de Auditor Fiscal de Cadastro e Urbanismo I, Referência T2/TER, Classe “G”, 
lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, com fundamento nos 
artigos 6º e 7º, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, e artigo 2º, da Emenda 
Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c os artigos 65 e 67  da Lei Complementar n. 191, 
de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos 
integrais, calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo, assegurado 
o direito à paridade (Processo n. 10560/2022-05).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 89, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora GISLENE MACHADO CAVALHEIRO, matrícula n. 191353/4, detentora do 
cargo de Assistente Social, Referência TER, Classe “F”, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, com fundamento no artigo 7º, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, 
e artigo 3º, da Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c os artigos 66 e 67  da Lei 
Complementar n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora 
no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 10094/2022-96).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 90, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora GIUZA FERREIRA DA COSTA VICTÓRIO, matrícula n. 288926/2, detentora 
do cargo de Professor, Nível PH3, Classe “F”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
com fundamento na regra de transição estabelecida pelo artigo 19-F, da Lei Orgânica 
do Município de Campo Grande/MS c/c o artigo 43, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora 
no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 10678/2022-15).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
Diretora-Presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande 
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PORTARIA “BP” N. 91, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao 
servidor JOSÉ LAUDINÊS MARINHO, matrícula n. 163716/3, detentor do cargo de 
Professor, Nível PH3, Classe “G”, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com 
fundamento nos artigos 6º e 7º, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, e artigo 
2º, da Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c o artigo 40, §5º, da Constituição 
Federal, os artigos 65 e 67 da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, e o artigo 81, 
da Lei Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com 
base na remuneração do servidor no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade 
(Processo n. 13792/2022-99).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 92, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora LAUDEMIRA DA ROSA FERREIRA SILVA, matrícula n. 295957/1, detentora 
do cargo de Professor, Nível PH3, Classe “E”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
com fundamento na regra de transição estabelecida pelo artigo 19-D, da Lei Orgânica 
do Município de Campo Grande/MS c/c o artigo 41, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora 
no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 132788/2021-75).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 93, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora LAURA CHRISTHINE DE MELO TEIXEIRA ANACHE, matrícula n. 189553/1, 
detentora do cargo de Médico, Referência 18, Classe “E”, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, com fundamento na regra de transição estabelecida pelo artigo 19-E, da Lei 
Orgânica do Município de Campo Grande/MS c/c o artigo 42, da Lei Complementar n. 
415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da 
servidora no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 10095/2022-
59).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 94, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
à servidora MARIA EDENIA ROCHA DO NASCIMENTO, matrícula n. 245089/1, 
detentora do cargo de Assistente Administrativo II, Referência 09, Classe “F”, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento na regra de transição estabelecida pelo 
artigo 19-E, da Lei Orgânica do Município de Campo Grande/MS c/c o artigo 42, da Lei 
Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na 
remuneração da servidora no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo 
n. 21608/2022-93).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 95, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora MARIA LÁSARA PELISSARI, matrícula n. 371914/2, detentora do cargo de 
Técnico de Enfermagem, Referência T1/TER, Classe “E”, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, com fundamento nos artigos 6º e 7º, da Emenda Constitucional n. 41, de 
19/12/2003, e artigo 2º, da Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c os artigos 65 
e 67  da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar 
n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da 
servidora no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 5444/2022-57).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 96, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora MARIAM MOHAMED  KASSAB, matrícula n. 214116/1, detentora do cargo 
de Assistente Administrativo I, Referência 06, Classe “F”, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, com fundamento na regra de transição estabelecida pelo artigo 19-F, da Lei 
Orgânica do Município de Campo Grande/MS c/c o artigo 43, da Lei Complementar n. 
415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da 
servidora no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 17306/2022-
11).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 97, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula n. 193542/4, detentora 
do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, Referência 01, Classe “G”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, com fundamento nos artigos 6º e 7º, da Emenda Constitucional 
n. 41, de 19/12/2003, e artigo 2º, da Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c 
os artigos 65 e 67  da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei 
Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na 
remuneração da servidora no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo 
n. 112479/2021-98).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 98, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora MÔNICA PADILHA SALAZAR, matrícula n. 215139/1, detentora do cargo 
de Professor, Nível PH3, Classe “F”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
fundamento no artigo 7º, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, e artigo 3º, da 
Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c os artigos 66 e 67  da Lei Complementar 
n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 8/9/2021, com 
proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora no cargo efetivo, 
assegurado o direito à paridade (Processo n. 23545/2022-46).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 99, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora SONIA DURAN LEITE, matrícula n. 243965/4, detentora do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, Referência 4A, Classe “F”, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, com fundamento no artigo 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’,  da Constituição Federal, 
c/c o artigo 1º, da Lei Federal n. 10.887, de 18/6/2004, os artigos 32, 70 e 72, caput, da 
Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, e o artigo 81, da Lei Complementar n. 415, 
de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na média aritmética simples 
das maiores remunerações de contribuição (Processo n. 78054/2021-42).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 100, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora TÂNIA MARIA NOGUEIRA, matrícula n. 374095/2, detentora do cargo de 
Assistente Social, Referência TER, Classe “D”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
com fundamento no artigo 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’,  da Constituição Federal, c/c o 
artigo 1º, da Lei Federal n. 10.887, de 18/6/2004, os artigos 32, 70 e 72, caput, da Lei 
Complementar n. 191, de 22/12/2011, e o artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na média aritmética simples 
das maiores remunerações de contribuição (Processo n. 10096/2022-11).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
Diretora-Presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande 
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PORTARIA “BP” N. 101, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora TEREZA CRISTINA FREIRE, matrícula n. 266272/1, detentora do cargo 
de Auditor Fiscal de Cadastro e Urbanismo I, Referência T2/TER, Classe “F”, lotada na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, com fundamento nos artigos 
6º e 7º, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, e artigo 2º, da Emenda 
Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c os artigos 65 e 67  da Lei Complementar n. 
191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 8/9/2021, com 
proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora no cargo efetivo, 
assegurado o direito à paridade (Processo n. 13779/2022-21).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 102, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora TEREZINHA PRESTES VIANA, matrícula n. 193372/2, detentora do cargo de 
Monitor de Alunos, Referência 12, Classe “F”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
com fundamento na regra de transição estabelecida pelo artigo 19-E, da Lei Orgânica 
do Município de Campo Grande/MS c/c o artigo 42, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora 
no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 9202/2022-60).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 103, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora VALMERINDA DOS REIS DIAS, matrícula n. 292311/1, detentora do cargo 
de Auxiliar de Serviços Diversos, Referência 01, Classe “E”, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, com fundamento na regra de transição estabelecida pelo artigo 19-E, da 
Lei Orgânica do Município de Campo Grande/MS c/c o artigo 42, da Lei Complementar 
n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da 
servidora no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 4876/2022-96).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 104, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao 
servidor WALDEMIR RIBEIRO BORGES, matrícula n. 117145/3, detentor do cargo 
de Auditor Fiscal de Cadastro e Urbanismo II, Referência T1/TER, Classe “H”, lotado na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, com fundamento no artigo 7º, 
da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, e artigo 3º, da Emenda Constitucional 
n. 47, de 5/7/2005, c/c os artigos 66 e 67  da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, 
е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, 
calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo, assegurado o direito 
à paridade (Processo n. 136607/2021-71).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 105, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora WALKIRIA OLIVO DE LIMA, matrícula n. 233757/2, detentora do cargo 
de Professor, Nível PH3, Classe “E”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
fundamento na regra de transição estabelecida pelo artigo 19-E, da Lei Orgânica do 
Município de Campo Grande/MS c/c o artigo 42, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração da servidora 
no cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 21963/2022-35).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 106, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao 
servidor WANDUILDO SILVESTRE ALVES, matrícula n. 98469/3, detentor do cargo 
de Economista, Referência 14B, Classe “H”, lotado na Secretaria Municipal de Gestão, 
com fundamento nos artigos 6º e 7º, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, 
e artigo 2º, da Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005, c/c os artigos 65 e 67  da Lei 
Complementar n. 191, de 22/12/2011, е о artigo 81, da Lei Complementar n. 415, de 
8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na remuneração do servidor no 
cargo efetivo, assegurado o direito à paridade (Processo n. 18646/2022-12).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 107, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
à servidora ZELINDA BORRO DE OLIVEIRA RIBEIRO, matrícula n. 342092/20, 
detentora do cargo de Professor, Nível PH3, Classe “E”, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, com fundamento no artigo 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’,  da Constituição 
Federal, c/c o artigo 1º, da Lei Federal n. 10.887, de 18/6/2004, os artigos 32, 70 e 72, 
caput, da Lei Complementar n. 191, de 22/12/2011, e o artigo 81, da Lei Complementar 
n. 415, de 8/9/2021, com proventos integrais, calculados com base na média aritmética 
simples das maiores remunerações de contribuição (Processo n. 137003/2021-88).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

PORTARIA “BP” N. 108, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – IMPCG, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 
87, inciso II, da Lei Complementar n. 415, de 8 de setembro de 2021, resolve:

Conceder PENSÃO VITALÍCIA a MARIA LUCIA RAMOS TRINDADE BASTOS 
(cônjuge), dependente do ex-segurado JOSÉ WILSON CAPDEVILLE BASTOS, 
aposentado no cargo de Odontólogo, Referência 17, Classe “G” – 20 horas semanais, 
com fundamento no artigo 2º, artigo 9º, inciso I, e artigo 56, inciso V, alínea ‘c’, item 
6, da Lei Complementar n. 415/2021, de 8/9/2021, com proventos estabelecidos no 
artigo 54, caput, da mencionada Lei Complementar, a partir de 19 de março de 2022 
(Processo n. 36526/2022-34).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 105394/2021-17
REQUERENTE: ABADIA AUXILIADORA DE MORAES
MATRÍCULA: 397643/2
ASSUNTO: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL

DECISÃO: Indefiro o pedido, tendo em vista que a servidora não preencheu os requisitos 
estabelecidos pelas legislações pertinentes, conforme Parecer Técnico-Jurídico emitido 
pela Gerência de Concessão de Benefícios.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 7519/2022-25
REQUERENTE: EVA DA SILVA MAIA
MATRÍCULA: 393210/1
ASSUNTO: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DECISÃO: Indefiro o pedido, tendo em vista que a servidora não preencheu os requisitos 
estabelecidos pelas legislações pertinentes, conforme Parecer Técnico-Jurídico emitido 
pela Gerência de Concessão de Benefícios.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 5417/2022-84
REQUERENTE: HELSNEY MARIA FREITAS BARBOSA DO NASCIMENTO
MATRÍCULA: 258563/19
ASSUNTO: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DECISÃO: Indefiro o pedido, tendo em vista que a servidora não preencheu os requisitos 
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estabelecidos pelas legislações pertinentes, conforme Parecer Técnico-Jurídico emitido 
pela Gerência de Concessão de Benefícios.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 11218/2022-32
REQUERENTE: IRENE DA APARECIDA ANTUNES TEODORO
MATRÍCULA: 262455/2
ASSUNTO: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DECISÃO: Indefiro o pedido, conforme Parecer Técnico-Jurídico emitido pela Gerência 
de Concessão de Benefícios.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 12962/2022-81
REQUERENTE: VERA LUCIA DA SILVA
MATRÍCULA: 319201/4
ASSUNTO: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DECISÃO: Indefiro o pedido, tendo em vista que a servidora não preencheu os requisitos 
estabelecidos pelas legislações pertinentes para se aposentar voluntariamente por tempo 
de contribuição, conforme Parecer Técnico-Jurídico emitido pela Gerência de Concessão 
de Benefícios.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 20431/2022-81
REQUERENTE: WILMA DA SILVA ROLON
MATRÍCULA: 218308/3
ASSUNTO: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DECISÃO: Indefiro o pedido, tendo em vista que a servidora não preencheu os requisitos 
estabelecidos pelas legislações pertinentes para se aposentar voluntariamente por tempo 
de contribuição, conforme Parecer Técnico-Jurídico emitido pela Gerência de Concessão 
de Benefícios.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 18619/2022-31
REQUERENTE: CLAUDIA ADRIANA LENSONE
MATRÍCULA: 281107/1
ASSUNTO: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DECISÃO: Arquivamento do processo, em decorrência de solicitação expressa da 
servidora acima identificada, a fim de aguardar o preenchimento dos requisitos da regra 
de aposentadoria e de cálculo dos proventos que lhe são mais vantajosos. 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 30600/2022-72
REQUERENTE: CONCEIÇÃO NOLASCO PEREIRA
ASSUNTO: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

DECISÃO: Defiro o pedido, conforme laudo médico pericial emitido pela Perícia Médica 
Previdenciária e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do IMPCG.  

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 24198/2022-60
REQUERENTE: DOLVAIR PASCHOAL CASTELLI
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, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 22322/2022-16
REQUERENTE: ESTELA MARIA ROOS
ASSUNTO: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

DECISÃO: Defiro o pedido, conforme laudo médico pericial emitido pela Perícia Médica 
Previdenciária e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do IMPCG.  

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 31651/2022-49
REQUERENTE: LIANE MARTINS MOREIRA
ASSUNTO: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

DECISÃO: Defiro o pedido, conforme laudo médico pericial emitido pela Perícia Médica 
Previdenciária e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do IMPCG.  

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 28983/2022-09
REQUERENTE: RENALDO DE ASSIS ESPINDOLA
ASSUNTO: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

DECISÃO: Defiro o pedido, conforme laudo médico pericial emitido pela Perícia Médica 
Previdenciária e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do IMPCG.  

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 37102/2022-23
REQUERENTE: RONALDO GARCIA PEREIRA
ASSUNTO: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

DECISÃO: Defiro o pedido, conforme laudo médico pericial emitido pela Perícia Médica 
Previdenciária e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do IMPCG.  

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

DESPACHO DA DIRETORA-PRESIDENTE DO IMPCG

PROCESSO N.: 10295/2022-48 
REQUERENTE: LUCIENE DA SILVA GONÇALVES
ASSUNTO: REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE

DECISÃO: Indefiro o pedido, conforme parecer conclusivo da Perícia Médica Previdenciária 
e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do IMPCG.  

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

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

AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PORTARIA “PE” AMHASF n. 40, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS, usando da competência que lhe foi atribuída pelo art. 4º, inciso VI, do 
Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 90 dias, a contar de 08 de outubro 
de 2021, a servidora MARINA BATISTA ARGILERO, matrícula n. 400162/01, ocupante 
do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, referência 01, classe “C”, lotada na Agência 
Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, em conformidade com os artigos 26 e 
27, da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011, para fins de regularização 
funcional (Processo n. 130155/2021-78).

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

MARIA HELENA BUGHI
Diretora-Presidente da Agência Municipal
de Habitação e Assuntos Fundiários

PORTARIA “PE” AMHASF n. 41, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR os servidores JOSMEIRE ZANCANELLI DE OLIVEIRA, matrícula n. 
378137/04, ELTON DIONE DE SOUZA, matrícula n. 388006/09, e IARA PEREIRA DA 
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SILVA SANTANA, matrícula n. 250538/07, para, sob a presidência da primeira, compor 
a Comissão de Sindicância para fins de averiguação dos fatos descritos no Processo de 
Sindicância Administrativa n. 33.303/2022-33.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

MARIA HELENA BUGHI
Diretora-Presidente da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PORTARIA “PE” AGETRAN n. 42, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO, nos termos do § 4° do artigo 280 e dos incisos VI, VII e VIII, do artigo 24, 
da Lei n. 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e dos 
incisos VI, VII e VIII, do parágrafo único do artigo 1° da Lei n. 3.593 de 14 de dezembro 
de 1998, resolve:

CREDENCIAR os servidores da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul – PMMS, 
conforme Convênio n. 02/2018 do dia 30 de maio de 2018, para lavrar auto de 
infração contra os condutores de veículos infratores das normas de circulação, parada 
e estacionamento, bem como as infrações cometidas por excesso de peso, dimensão e 
lotação de veículos.

Matrícula Nome Validade
126303022 ELVIS DE SOUSA SOARES 09/08/2021 a 07/08/2024
30119022 FHARIS ABDEL AZIZ DE SOUZA 26/11/2021 a 24/11/2024
26021021 JOEL DA SILVA SOARES 09/08/2021 a 07/08/2024

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

JANINE DE LIMA BRUNO
Diretor-Presidente da Agência
Municipal de Transporte e Trânsito

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

PORTARIA “PE” FUNESP N. 52, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 
usando 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 a prorrogação da licença-maternidade da servidora JOELMA 
GUARDA DA SILVA, matrícula n. 404199/7, ocupante do cargo de Agente Social de 
Esporte e Lazer, lotada na Fundação Municipal de Esportes, por mais 60 (sessenta) dias, 
correspondente ao período de 28/07/2022 a 25/09/2022, nos termos dos artigos 1º e 
2º da Lei Federal n. 11.770, de 9 de setembro de 2008, c/c o artigo 155, caput, da Lei 
Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 e Decreto Municipal n. 11.099, de 20 
de janeiro de 2010.  (Processo n. 38149/2022-22).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

ODAIR SERRANO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes

FUNDAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE

PORTARIA “PE” FUNSAT n. 33 de 28 de abril de 2022.

O Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande-
MS - FUNSAT, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR o servidor Luiz Matheus Nogueira de Souza, matrícula n. 418942 e o 
suplente Renato Gomes Batista, matrícula n.389301, para exercerem a função de Fiscal 
do Contrato, e a servidora Luciana Rezende Lopes Silva, matrícula n. 336149 e a suplen-
te Margareth Cyles Pereira, matrícula n. 410889, para exercerem a função de Gestor do 
Contrato, referente a execução do Contrato n. 009, de 11 de abril de 2022,  cujo objeto, 
a aquisição de 05 (cinco) certificados digitais, sendo 03 (três) E-CPF e 02 (dois) E-CNPJ 
e 05 (cinco) dispositivos para certificação digital. Anexo ao Processo Administrativo n. 
15.796/2022-11, CELEBRAM a FUNDAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE 
– FUNSAT e a empresa CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, conforme o disposto 
no art. 67, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com 
efeito, a partir de 11 de abril de 2022. 

CAMPO GRANDE - MS, 28 DE ABRIL DE 2022. 

LUCIANO SILVA MARTINS
Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho
de Campo Grande

PORTARIA “PE” FUNSAT n. 34, DE 28 DE ABRIL  DE 2022.
 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO DE 

CAMPO GRANDE, no uso de suas atribuições, resolve: 

Revogar a Portaria “PE” Funsat n. 16, de 13 de janeiro de 2022, publicada no 
Diogrande n. 6.523 de 18 de janeiro de 2022, página 5, que designou IRENE RODRIGUES 

DOS SANTOS, matrícula 421929 como Coordenadora Pedagógica da Escola de Educação 
Profissional da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, com efeito a contar de 
12 de abril de 2022.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE ABRIL DE 2022.

LUCIANO SILVA MARTINS
Diretor-Presidente da Fundação Social 
do Trabalho de Campo Grande 

PORTARIA “PE” FUNSAT n. 35, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO de Campo 
Grande, no uso de suas atribuições, resolve:

DESIGNAR a servidora  LUCIRENE PEREIRA GOMES, matrícula 334596, ocupan-
te do cargo de Encarregado Governamental, como Coordenadora Pedagógica da Escola  
de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – em con-
formidade com o que dispõe o Decreto nº 12.581, de 13 de março de 2015, e Resolução 
Funsat n. 1, de 16 de março de 2015 Art. 39, com validade a partir de 12 de abril de 
2022.

CAMPO GRANDE-MS, 28 de ABRIL DE 2022.

LUCIANO SILVA MARTINS
Diretor-Presidente da Fundação Social 
do Trabalho de Campo Grande 

PORTARIA “PE” FUNSAT n. 36 de 29 de abril de 2022.

O Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande-
MS - FUNSAT, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 242 
e 243 da Lei Complementar  n. 190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:

         DESIGNAR os servidores RUTE DA SILVA CLEMENTINO, matrícula 378315,  
  ANDERSON LUIZ BIANCO, matrícula 391443 e VANESSA DA SILVA LICETTI POSSANI 
matrícula 380596, todos lotados na Fundação Social do Trabalho - FUNSAT, para, sob 
a presidência da  primeira, constituírem Comissão de Sindicância,   estabelecendo o 
prazo de trinta dias para apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos.(Processo 
40.704/2022-02)

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

LUCIANO SILVA MARTINS
Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho
de Campo Grande

ATOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais – SECOMP, torna pública a realização da licitação 
abaixo:
CONCORRÊNCIA Nº: 009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5.065/2022-49
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 
E PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DE IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA, 
SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA. LOTE 01: (RESIDENCIAL RAMEZ TEBET, JARDIM MANSUR, JARDIM AUXILIADORA 
E COMPLEXO JARDIM ITATIAIA) E LOTE 02: (BOSQUE DAS ARARAS, JARDIM SANTA 
EMÍLIA E RESIDENCIAIS AQUARIUS I E II)
REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP)
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: A documentação de habilitação e a proposta deverão 
ser entregues até às 09h00min do dia 03 de junho de 2022
LOCAL: Sala de reuniões da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, situada 
na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal, Térreo, em Campo Grande - MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
Campo Grande – MS, 29 de abril de 2022
HUMBERTO A. FIGUEIRA JUNIOR
Presidente da CPL

AVISO DE ABERTURA
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais – SECOMP, torna pública a realização da licitação 
abaixo:
CONCORRÊNCIA Nº: 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12.107/2022-15
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA URBANA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS COMPLEXO UNIÃO-JARDIM OLIVEIRA 01 e 02 EM CAMPO GRANDE – MS
REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP)
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: A documentação de habilitação e a proposta deverão 
ser entregues até às 09h00min do dia 06 de junho de 2022
LOCAL: Sala de reuniões da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, situada 
na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal, Térreo, em Campo Grande - MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
Campo Grande – MS, 29 de abril de 2022
HUMBERTO A. FIGUEIRA JUNIOR
Presidente da CPL

AVISO DE NOTIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.993/2022-66
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso do Sul, através da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - 
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SECOMP, torna público que a empresa SCHETTINI ENGENHARIA LTDA fica notificada 
para adequação da proposta no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação.
Campo Grande – MS, 29 de abril de 2022.
HUMBERTO A. FIGUEIRA JUNIOR
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126.897/2021-26
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul, através da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, 
torna público o resultado da habilitação da Concorrência supra, sendo declarada 
habilitada para os lotes 01 e 02 a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI e declarada 
inabilitada para os lotes 01 e 02 a empresa JAIMILSON FERREIRA DE MELO EIRELI. As 
razões que motivaram tal posicionamento encontram-se à disposição dos interessados 
na Ata 02 – Privativa – Julgamento de Habilitação. Os interessados poderão apresentar 
razões de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação.
Campo Grande – MS, 29 de abril de 2022.
HUMBERTO A. FIGUEIRA JUNIOR
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 
Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, torna público aos 
interessados o RESULTADO da licitação a seguir informada, sendo o lote adjudicado pela 
Pregoeira e o procedimento homologado pela Exma. Senhora Prefeita em 29.04.2022: 
PREGÃO ELETRÔNICO: 069/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 118.538/2021-78
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER 
AS DEMANDAS JUDICIAIS
As demais informações quanto ao procedimento licitatório poderão ser acessadas por 
meio do link: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/ 
Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
MÁRIO JUSTINIANO DE SOUZA FILHO SAMARA GARIB BUDIB
Coordenador de Processamento 
das Licitações

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 
Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, torna público que a 
licitação a seguir informada restou deserta:
PREGÃO ELETRÔNICO: 299/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 85.116/2021-18
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETROS 
REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
MÁRIO JUSTINIANO DE SOUZA FILHO YONARA TAVARES NEPOMUCENO 

RIBEIRO
Coordenador de Processamento 
das Licitações

Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 
Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, torna pública a SUSPENSÃO 
da licitação a seguir informada para alteração do instrumento convocatório:
PREGÃO ELETRÔNICO: 133/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3.331/2021-17
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais - SEGOV
Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
MÁRIO JUSTINIANO DE SOUZA FILHO SAMARA GARIB BUDIB
Coordenador de Processamento das Licitações Pregoeira

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.804/2022-10
OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER 
A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - REMUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU, 
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 
068/2022, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do presente 
aviso, nos termos do subitem 8.5 e 8.8 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 07:30h às 11h e das 13h às 17:30h, 
na Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, sito Av. Afonso Pena, 
nº 3.297, Térreo, Centro, Paço Municipal (informações 67 3314-3267 - ramal: 1535), 
conforme subitem 8.5.1 do edital, e o não comparecimento para assinatura da mesma 
poderá acarretar em sanções previstas em edital. 
Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do 
Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 15, § 2º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ao art. 23 do Decreto Municipal nº 12.480/2014, torna público, 

para conhecimento dos interessados, a relação dos itens ativos para as atas vigentes.

DESCRIÇÃO DA ATA LOTES DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO 
UNIT.

SALDO 
ATUAL

AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE 
SINALIZAÇÃO – 
CONES, FITAS 
ZEBRADAS E 
CAVALETES 
DE MADEIRA E 
METALÃO. 
Vigência:
 16/07/2021 à 
15/07/2022

01

Fita - Tipo: zebrada; Uso: 
isolamento de área; Material: 
polietileno; Cor: laranja/branca; 
Medida Mínima: 7,0 cm x 200 m; 
Requisito: sem cola.

R$14,30 200

02

Cavalete - Material: madeira 
Cedrinho; Pintura : esmalte 
sintético laranja e branco; 
Personalizado: inscrição 
“AGETRAN” serigrafado (pintado) 
na parte superior frontal na 
cor preta e com numeração 
sequencial na parte superior 
traseira (verso da tábua 
superior) com serigrafia na cor 
preta; Utilização: sinalização; 
Dimensão: 110 x 90cm (A x L).

R$100,89 350

03

Cavalete - Material: metalon, 
com chapa lisa 20; Requisito: 
travamento por correntes e furos 
nas regiões inferiores e tampões 
pretos; Pintura : esmalte sintético 
laranja e branco; Personalizado: 
inscrição “AGETRAN” serigrafado 
(pintado) na parte superior 
frontal na cor preta e com 
numeração sequencial na parte 
superior traseira (verso da chapa 
superior) com serigrafia na cor 
preta; Utilização: sinalização; 
Dimensão: 110 x 90cm (A x L).

R$157,00 50

Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2020
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do 
Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 15, § 2º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ao art. 23 do Decreto Municipal nº 12.480/2014, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a relação dos itens ativos para as atas vigentes.

DESCRIÇÃO DA ATA LOTES DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO UNIT. S A L D O 
ATUAL

AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS - I. 
Vigência:
 28/07/2021 à 
27/07/2022

03

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 1 KV; Bitola: 
16 mm; Isolamento: PVC; 
Cor: azul.

R$1.573,00 120

3.1

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 1 KV; Bitola: 
16 mm; Isolamento: PVC; 
Cor: azul.

R$1.573,00 29

07

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 1,5 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: azul.

R$132,50 206

09

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 1,5 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: verde.

R$133,60 210

12

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 10 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: branco.

R$976,55 125

12.1

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 10 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: branco.

R$976,55 31

13

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 10 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: preto.

R$964,45 142

13.1

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 10 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: preto.

R$964,45 29

14

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 10 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: verde.

R$920,35 137

14.1

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 10 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: verde.

R$920,35 24
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Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 10 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: vermelho.

R$963,05 139

15.1

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 10 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: vermelho.

R$963,05 27

20

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 4 mm; Cor: azul.

R$373,45 150

20.1

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 4 mm; Cor: azul.

R$373,45 24

21

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 4 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: branco.

R$383,50 127

21.1

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 4 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: branco.

R$383,50 28

22

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 4 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: verde.

R$348,95 146

22.1

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 4 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: verde.

R$348,95 29

23

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 4 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: vermelho.

R$348,95 150

23.1

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 4 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: vermelho.

R$348,95 30

25

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 6 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: branco.

R$563,10 127

25.1

Cabo - Tipo: flexível; 
Material: cobre; Requisito: 
isolado; Tensão: 750 volts; 
Bitola: 6 mm; Isolamento: 
PVC; Cor: branco.

R$563,10 25

28

Cabo - Tipo: quadruplex; 
Material: condutor de fase 
em alumínio isolado e 
condutor neutro em alumínio 
nú; Tensão: 1 KV; Bitola: 10 
mm; Isolamento: polietileno.

R$8,30 1.955

29

Cabo - Tipo: quadruplex; 
Material: condutor de fase 
em alumínio isolado e 
condutor neutro em alumínio 
nú; Tensão: 1 KV; Bitola: 16 
mm; Isolamento: polietileno.

R$11,10 1.655

Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do 
Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 15, § 2º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ao art. 23 do Decreto Municipal nº 12.480/2014, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a relação dos itens ativos para as atas vigentes.

DESCRIÇÃO DA ATA LOTES DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO UNIT. SALDO 
ATUAL

AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS. 
Vigência:
 29/07/2021 à 
28/07/2022

06

Valganciclovir - 
Dosagem: 450 
mg; Apresentação: 
comprimido revestido; 
Marca: Valcyte.

R$9.331,80 14

Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do 
Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 15, § 2º da Lei 

Federal nº 8.666/93 e ao art. 23 do Decreto Municipal nº 12.480/2014, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a relação dos itens ativos para as atas vigentes.

DESCRIÇÃO DA ATA LOTES DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO 
UNIT.

SALDO 
ATUAL

AQUISIÇÃO DE 
RESERVATÓRIO DE 
RESSUSCITADOR 
MANUAL, MANDRIL, 
MÁSCARA 
LARÍNGEA E 
ESPÉCULO NASAL. 
Vigência:
 30/07/2021 à 
29/07/2022

01

Reservatório - Uso: para 
reanimador manual; Tipo: 
adulto; Material: de silicone 
; Limpeza e esterilização: 
autoclavável a temperatura 
mínima de 134°C; Capacidade: 
mínima de 2,5 litros; Isento: 
de látex; Compatibilidade: 
com a marca MD.

R$119,90 248

02

Reservatório - Uso: para 
reanimador manual; 
Tipo: pediátrico; Material: 
de silicone ; Limpeza e 
esterilização: autoclavável 
a temperatura mínima de 
134°C; Capacidade: mínima 
de 1 litro; Isento: de látex; 
Compatibilidade: com a marca 
MD.

R$159,90 390

03

Reservatório - Uso: para 
reanimador manual; Tipo: 
neonatal; Material: de silicone 
; Limpeza e esterilização: 
autoclavável a temperatura 
mínima de 134°C; Capacidade: 
mínima de 500 ml; Isento: de 
látex; Compatibilidade: com a 
marca MD.

R$159,90 180

04

Reservatório - Uso: para 
reanimador manual; Tipo: 
adulto; Material: de silicone 
; Limpeza e esterilização: 
autoclavável a temperatura 
mínima de 134°C; Capacidade: 
mínima de 2,3 litros; Isento: 
de látex; Compatibilidade: 
com a marca Protec.

R$117,90 100

05

Reservatório - Uso: para 
reanimador manual; 
Tipo: pediátrico; Material: 
de silicone ; Limpeza e 
esterilização: autoclavável 
a temperatura mínima de 
134°C; Capacidade: mínima 
de 1 litro; Isento: de látex; 
Compatibilidade: com a marca 
Protec.

R$138,00 200

06

Reservatório - Uso: para 
reanimador manual; Tipo: 
neonatal; Material: de silicone 
; Limpeza e esterilização: 
autoclavável a temperatura 
mínima de 134°C; Capacidade: 
mínima de 500 ml; Isento: de 
látex; Compatibilidade: com a 
marca Protec.

R$114,90 100

09

Máscara laríngea - Material: 
PVC ou silicone; Tamanho: 
nº 1; Uso: neo/infantil até 5 
kg; Requisito: descartável, 
atóxico, estéril, isento de látex, 
com curvatura anatômica para 
acesso supraglótico; Contém: 
tubo, balão piloto, válvula, 
manguito flexível e conector 
padrão; Deve possuir: linha 
de insuflação separada 
do tubo; Identificação : 
tamanho gravado no tubo 
de maneira visível; Requisito 
da embalagem: constar 
dados de identificação do 
fabricante, lote, validade 
e Registro Anvisa; Dados 
complementares: informações 
complementares ao Termo de 
Referência.

R$37,00 342

10

Máscara laríngea - Material: 
PVC ou silicone; Tamanho: nº 
1,5; Uso: infantil de 5 a 10 
kg; Requisito: descartável, 
atóxico, estéril, isento de látex, 
com curvatura anatômica para 
acesso supraglótico; Contém: 
tubo, balão piloto, válvula, 
manguito flexível e conector 
padrão; Deve possuir: linha 
de insuflação separada 
do tubo; Identificação : 
tamanho gravado no tubo 
de maneira visível; Requisito 
da embalagem: constar 
dados de identificação do 
fabricante, lote, validade 
e Registro Anvisa; Dados 
complementares: informações 
complementares ao Termo de 
Referência.

R$37,00 342
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Máscara laríngea - Material: 
PVC ou silicone; Tamanho: 
nº 2; Uso: infantil de 10 a 20 
kg; Requisito: descartável, 
atóxico, estéril, isento de látex, 
com curvatura anatômica para 
acesso supraglótico; Contém: 
tubo, balão piloto, válvula, 
manguito flexível e conector 
padrão; Deve possuir: linha 
de insuflação separada 
do tubo; Identificação : 
tamanho gravado no tubo 
de maneira visível; Requisito 
da embalagem: constar 
dados de identificação do 
fabricante, lote, validade 
e Registro Anvisa; Dados 
complementares: informações 
complementares ao Termo de 
Referência.

R$37,00 343

12

Máscara laríngea - Material: 
PVC ou silicone; Tamanho: nº 
2,5; Uso: infantil de 20 a 30 
kg; Requisito: descartável, 
atóxico, estéril, isento de látex, 
com curvatura anatômica para 
acesso supraglótico; Contém: 
tubo, balão piloto, válvula, 
manguito flexível e conector 
padrão; Deve possuir: linha 
de insuflação separada 
do tubo; Identificação : 
tamanho gravado no tubo 
de maneira visível; Requisito 
da embalagem: constar 
dados de identificação do 
fabricante, lote, validade 
e Registro Anvisa; Dados 
complementares: informações 
complementares ao Termo de 
Referência.

R$41,00 594

13

Máscara laríngea - Material: 
PVC ou silicone; Tamanho: 
nº 3; Uso: infantil de 30 a 50 
kg; Requisito: descartável, 
atóxico, estéril, isento de látex, 
com curvatura anatômica para 
acesso supraglótico; Contém: 
tubo, balão piloto, válvula, 
manguito flexível e conector 
padrão; Deve possuir: linha 
de insuflação separada do 
tubo; Identificação : tamanho 
gravado no tubo de maneira 
visível;

R$40,90 593

14

Máscara laríngea - Material: 
PVC ou silicone; Tamanho: 
nº 4; Uso: adulto 50 a 70 
kg; Requisito: descartável, 
atóxico, estéril, isento de látex, 
com curvatura anatômica para 
acesso supraglótico; Contém: 
tubo, balão piloto, válvula, 
manguito flexível e conector 
padrão; Deve possuir: linha 
de insuflação separada 
do tubo; Identificação : 
tamanho gravado no tubo 
de maneira visível; Requisito 
da embalagem: constar 
dados de identificação do 
fabricante, lote, validade 
e Registro Anvisa; Dados 
complementares: informações 
complementares ao Termo de 
Referência.

R$40,90 601

15

Máscara laríngea - Material: 
PVC ou silicone; Tamanho: 
nº 5; Uso: adulto 70 a 100 
kg; Requisito: descartável, 
atóxico, estéril, isento de látex, 
com curvatura anatômica para 
acesso supraglótico; Contém: 
tubo, balão piloto, válvula, 
manguito flexível e conector 
padrão; Deve possuir: linha 
de insuflação separada 
do tubo; Identificação : 
tamanho gravado no tubo 
de maneira visível; Requisito 
da embalagem: constar 
dados de identificação do 
fabricante, lote, validade 
e Registro Anvisa; Dados 
complementares: informações 
complementares ao Termo de 
Referência.

R$55,00 601

16

Máscara laríngea - Material: 
PVC ou silicone; Tamanho: nº 
6; Uso: adulto acima de 100 
kg; Requisito: descartável, 
atóxico, estéril, isento de látex, 
com curvatura anatômica para 
acesso supraglótico; Contém: 
tubo, balão piloto, válvula, 
manguito flexível e conector 
padrão; Deve possuir: linha 
de insuflação separada 
do tubo; Identificação : 
tamanho gravado no tubo 
de maneira visível; Requisito 
da embalagem: constar 
dados de identificação do 
fabricante, lote, validade 
e Registro Anvisa; Dados 
complementares: informações 
complementares ao Termo de 
Referência.

R$83,90 86

17

Espéculo - Tipo: nasal; 
Material: resina plástica; 
Requisito: descartável, 
com dois guias sobrepostos 
para abertura e fechamento 
do instrumento, valvas 
paralelas, para afastamento 
e visualização da cavidade 
nasal; Tamanho: infantil; 
Comprimento total: 14cm; 
Embalagem: não estéril.

R$3,50 1.700

18

Espéculo - Tipo: nasal; 
Material: resina plástica; 
Requisito: descartável, 
com dois guias sobrepostos 
para abertura e fechamento 
do instrumento, valvas 
paralelas, para afastamento 
e visualização da cavidade 
nasal; Tamanho: adulto; 
Comprimento total: 14cm; 
Embalagem: não estéril.

R$3,40 1.200

Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do 
Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 15, § 2º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ao art. 23 do Decreto Municipal nº 12.480/2014, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a relação dos itens ativos para as atas vigentes.

DESCRIÇÃO DA ATA LOTES ITENS DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO UNIT. SALDO 
ATUAL

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA 
EM LOCAÇÃO 
DE MÁQUINAS 
PESADAS, 
CAMINHÕES E 
EQUIPAMENTOS. 
Vigência:
 29/07/2021 à 
28/07/2022

01 01

LOCAÇÃO DE 
CAMINHÃO TOCO 
CARGA SECA: 
CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, CARGA 
ÚTIL MÁX. 9.710 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 
3,56 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA 
P/ TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 
X 6,50 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

R$91,50 4.424

02 01

LOCAÇÃO DE 
CAMINHÃO
 ESPARGIDOR:
ESPARGIDOR
DE ASFALTO 
PRESSURIZADO,
TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM 
BARRA ESPARGIDORA 
3,60 M, MONTADO 
SOBRE CAMINHÃO 
TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 
CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

R$178,50 2.112

03 01

LOCAÇÃO DE 
RETROESCAVADEIRA: 
RETROESCAVADEIRA 
SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 
72 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 
0,79 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,18 M3, 
PESO OPERACIONAL 
MÍN. 7.140 KG, 
P R O F U N D I D A D E 
ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,50 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

R$98,49 4.224
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04 01

LOCAÇÃO DE MINI 
ESCAVADEIRA
(TIPO BOB CAT): 
MINIESCAVADEIRA 
SOBRE ESTEIRAS, 
POTENCIA LIQUIDA 
DE *30* HP, PESO 
OPERACIONAL DE 
*3.500* KG - CHP 
DIURNO. AF_04/2017

R$90,00 1.056

05 01

LOCAÇÃO DE 
TRATOR ROÇADEIRA 
ARTICULADA DE 
ARRASTO: TRATOR 
COM ROÇADEIRA DE 
ARRASTO.

R$97,49 2.112

06 01

LOCAÇÃO DE TRATOR 
ROÇADEIRA: TRATOR 
COM ROÇADEIRA 
HIDRÁULICA.

R$66,49 1.056

07 01

LOCAÇÃO DE ROLO 
PNEU PÉ DE CARNEIRO: 
ROLO COMPACTADOR 
VIBRATÓRIO PÉ DE 
CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 
80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/
COM LASTRO 7,4 
/ 8,8 T, LARGURA 
DE TRABALHO 1,68 
M - CHP DIURNO. 
AF_02/2016.

R$110,00 1.056

11

01

LOCAÇÃO DE 
VARREDORA
COLETORA:
VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL COM 
ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 
M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014.

R$4,52 2.112

02

LOCAÇÃO DE TRATOR 
DE PNEUS, POTÊNCIA 
122 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO 
DE 4.510 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

R$93,98 2.112

12 01

LOCAÇÃO DE MINI-
CARREGADEIRA
MULTIUSO:
MINICARREGADEIRA 
SOBRE RODAS 
POTENCIA 47HP 
CAPACIDADE
OPERACAO 646 KG, 
COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA 
- CHP DIURNO. 
AF_03/2017.

R$79,50 6.336

13 01

LOCAÇÃO DE 
ROÇADEIRA TIPO 
COSTAL: ROCADEIRA 
COSTAL 1,4 KW.

R$1,92 105.600

21 01

LOCAÇÃO DE VIBRO 
ACABADORA DE 
ASFALTO SOBRE 
PNEUS: VIBRO 
ACABADORA DE 
ASFALTO SOBRE 
PNEUS - 72 kW.

R$202,00 1.056

22 01

LOCAÇÃO DE 
FRESADORA - 
POTÊNCIA 208 HP: 
FRESADORA DE 
ASFALTO A FRIO 
SOBRE RODAS, 
LARGURA FRESAGEM 
DE 1,0 M, POTÊNCIA 
208 HP - CHP DIURNO. 
AF_11/2014.

R$457,00 1.056

23 01

LOCAÇÃO DE 
FRESADORA - 
POTÊNCIA 550 HP 
FRESADORA DE 
ASFALTO A FRIO 
SOBRE RODAS, 
LARGURA FRESAGEM 
DE 2,0 M, POTÊNCIA 
550 HP - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

R$1.067,24 1.056

24 01

LOCAÇÃO DE LIMPEZA 
E SUCÇÃO: CAMINHÃO 
PARA EQUIPAMENTO 
DE LIMPEZA A 
SUCÇÃO, COM 
CAMINHÃO TRUCADO 
DE PESO BRUTO 
TOTAL 23000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 
M, POTÊNCIA 230 
CV, INCLUSIVE 
LIMPADORA A SUCÇÃO, 
TANQUE 12000 L - CHP 
DIURNO. AF_11/2015

R$214,50 1.056

Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2021
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do 
Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 15, § 2º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ao art. 23 do Decreto Municipal nº 12.480/2014, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a relação dos itens ativos para as atas vigentes.

DESCRIÇÃO DA ATA LOTES DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO 
UNIT.

SALDO 
ATUAL

AQUISIÇÃO DE 
MÁSCARA N95.
Vigência: 
18/10/2021 à 
17/10/2022

01

Máscara - Tipo: proteção; Uso: 
contra agentes biológicos; Classe: 
N95/PFF2; Fixação: duplo elástico; 
Requisito: respirador semifacial 
fabricado em peça única com no 
minimo 03 camadas, possuindo 
proteção externa por feltro de não-
tecido; Requisito da embalagem: 
constando dados de data de 
fabricação, lote e validade; Dados 
complementares: informações 
complementares ao Termo de 
Referência.

1,30 32.279

Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2021
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do 
Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 15, § 2º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ao art. 23 do Decreto Municipal nº 12.480/2014, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a relação dos itens ativos para as atas vigentes.

DESCRIÇÃO DA ATA LOTES DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO UNIT. SALDO 
ATUAL

AQUISIÇÃO DE 
FIOS DE SUTURA.
Vigência: 
18/10/2021 à 
17/10/2022

01

Fio hospitalar - Tipo: sutura; 
Material: de nylon ; Diâmetro 
: 0; Comprimento: 45 cm; 
Acompanha: agulha de aço 
inox; Formato da agulha: 
triangular de 20 mm com 
curvatura 3/8; Embalagem: 
caixa com 24 envelopes selados 
individualmente; Requisito 
da embalagem: estéril, com 
abertura asséptica, constando 
dados de lote, data de 
fabricação, validade e registro 
ANVISA.

R$38,0000 294

02

Fio hospitalar - Tipo: sutura; 
Material: de nylon ; Diâmetro 
: 2-0; Comprimento: 45 cm; 
Acompanha: agulha de aço 
inox; Formato da agulha: 
triangular de 30 mm com 
curvatura 3/8; Embalagem: 
caixa com 24 envelopes selados 
individualmente; Requisito 
da embalagem: estéril, com 
abertura asséptica, constando 
dados de lote, data de 
fabricação, validade e registro 
ANVISA.

R$36,6475 1.197

03

Fio hospitalar - Tipo: sutura; 
Material: nylon; Diâmetro : 
3-0; Comprimento: 45 cm; 
Acompanha: agulha de aço 
inox; Formato da agulha: 
triangular de 30 mm com 
curvatura 3/8; Embalagem: 
caixa com 24 envelopes selados 
individualmente; Requisito 
da embalagem: estéril, com 
abertura asséptica, constando 
dados de lote, data de 
fabricação, validade e registro 
ANVISA.

R$37,9825 870

05

Fio hospitalar - Tipo: sutura; 
Material: de nylon ; Diâmetro 
: 4-0; Comprimento: 45 cm; 
Acompanha: agulha de aço 
inox; Formato da agulha: 
triangular de 30 mm com 
curvatura 3/8; Embalagem: 
caixa com 24 envelopes selados 
individualmente; Requisito 
da embalagem: estéril, com 
abertura asséptica, constando 
dados de lote, data de 
fabricação, validade e registro 
ANVISA.

R$34,9192 1.142

06

Fio hospitalar - Tipo: sutura; 
Material: nylon; Diâmetro : 
4-0; Comprimento: 45 cm; 
Acompanha: agulha de aço 
inox; Formato da agulha: 
triangular de 20 mm com 
curvatura 3/8; Embalagem: 
caixa com 24 envelopes selados 
individualmente; Requisito 
da embalagem: estéril, com 
abertura asséptica, constando 
dados de lote, data de 
fabricação, validade e registro 
ANVISA.

R$35,2000 1.855
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07

Fio hospitalar - Tipo: sutura; 
Material: nylon; Diâmetro : 
5-0; Comprimento: 45 cm; 
Acompanha: agulha de aço 
inox; Formato da agulha: 
triangular de 20 mm com 
curvatura 3/8; Embalagem: 
caixa com 24 envelopes selados 
individualmente; Requisito 
da embalagem: estéril, com 
abertura asséptica, constando 
dados de lote, data de 
fabricação, validade e registro 
ANVISA.

R$38,8660 1.440

08

Fio hospitalar - Tipo: sutura; 
Material: nylon; Diâmetro : 
6-0; Comprimento: 45 cm; 
Acompanha: agulha de aço 
inox; Formato da agulha: 
triangular de 20 mm com 
curvatura 3/8; Embalagem: 
caixa com 24 envelopes selados 
individualmente; Requisito 
da embalagem: estéril, com 
abertura asséptica, constando 
dados de lote, data de 
fabricação, validade e registro 
ANVISA.

R$33,7500 992

Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2021
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do 
Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 15, § 2º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ao art. 23 do Decreto Municipal nº 12.480/2014, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a relação dos itens ativos para as atas vigentes.

DESCRIÇÃO DA 
ATA LOTES DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO UNIT. S A L D O 

ATUAL

AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS - III. 
Vigência:
 27/10/2021 à 
26/10/2022

02

Veículo - Tipo: caminhão baú 
3/4; Quilometragem: zero; 
Ano / Modelo: do ano corrente 
ou superior; Tração: 4x2 
ou superior; Motor: diesel; 
Potência mínima: 150 cv; 
Transmissão: manual de, no 
mínimo, 5 marchas a frente 
e 1 a ré; Direção: hidráulica; 
Capacidade do tanque de 
combustível mínima: 135 
litros; Peso Bruto Total (PBT) 
mínimo: 6.800 kg; Carroceria: 
contendo baú carga seca; 
Medida do baú: máximo de 2,2 
m x 7,2 m (L x C); Capacidade 
de carga útil: mínima de 
3.900 kg com carroceria; 
Informação Adicional: todos 
os equipamentos exigidos pelo 
Código Brasileiro de Trânsito e 
demais itens de série ora não 
especificados; Acompanha: 
baú carga seca com painéis 
(laterais e frontal) e teto em 
perfil de alumínio ou chapa de 
aço galvanizada, revestimento 
externo das laterais e frontal 
com chapa de aço, portas 
traseiras bipartidas com 
abertura total, dobradiças 
reforçadas, trancas externas, 
assoalho em chapa de aço ou 
alumínio xadrez.

R$287.300,00 02

05

Veículo - Tipo: caminhão baú 
3/4; Quilometragem: zero; 
Ano / Modelo: ano corrente 
ou superior; Tração: 4x2 
ou superior; Motor: diesel; 
Potência mínima: 150 cv; 
Transmissão: manual de, no 
mínimo, 5 marchas a frente e 
1 a ré; Direção: hidráulica ou 
elétrica; Capacidade do tanque 
de combustível mínima: 135 
litros; Peso Bruto Total (PBT) 
mínimo: 8.000 kg; Carroceria: 
contendo baú carga seca; 
Medida do baú: máximo de 2,2 
m x 7,2 m (L x C); Capacidade 
de carga útil: mínima de 
5.000 kg com carroceria; 
Informações adicionais: todos 
os equipamentos exigidos pelo 
Código Brasileiro de Trânsito e 
demais itens de série ora não 
especificados; Acompanha: 
baú carga seca com painéis 
(laterais e frontal) e teto em 
perfil de alumínio ou chapa de 
aço galvanizada, revestimento 
externo das laterais e frontal 
com chapa de aço, portas 
traseiras bipartidas com 
abertura total, dobradiças 
reforçadas, trancas externas, 
assoalho em chapa de aço ou 
alumínio xadrez.

R$287.300,00 01

Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2021
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do 
Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 15, § 2º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ao art. 23 do Decreto Municipal nº 12.480/2014, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a relação dos itens ativos para as atas vigentes.

DESCRIÇÃO DA 
ATA LOTES DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO 

UNIT.
SALDO 
ATUAL

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA 
EM MANUTENÇÃO 
DE SEGUNDO E 
TERCEIRO NÍVEL 
EM EXTINTORES 
DE INCÊNDIO. 
Vigência:
 25/10/2021 à 
24/10/2022

01

Manutenção de segundo nível com 
recarga em extintor de incêndio, 
Água Pressurizada - AP, Capacidade 
Nominal de 10 litros.

R$29,00 803

02

Manutenção de terceiro nível 
com recarga e teste hidrostático 
em extintor de incêndio, Água 
Pressurizada - AP, Capacidade 
Nominal de 10 litros.

R$34,00 285

03

Manutenção de segundo nível com 
recarga em extintor de incêndio, 
Gás Carbônico - CO², Capacidade 
Nominal de 4 kg.

R$54,00 70

04

Manutenção de terceiro nível com 
recarga e teste hidrostático em 
extintor de incêndio, Gás Carbônico 
- CO², Capacidade Nominal de 4 
kg.

R$63,00 26

05

Manutenção de segundo nível com 
recarga em extintor de incêndio, 
Gás Carbônico - CO², Capacidade 
Nominal de 6 kg.

R$72,00 244

06

Manutenção de terceiro nível com 
recarga e teste hidrostático em 
extintor de incêndio, Gás Carbônico 
- CO², Capacidade Nominal de 6 
kg.

R$77,00 79

07

Manutenção de segundo nível com 
recarga em extintor de incêndio, 
Gás Carbônico - CO², Capacidade 
Nominal de 10 kg.

R$130,00 35

08

Manutenção de terceiro nível com 
recarga e teste hidrostático em 
extintor de incêndio, Gás Carbônico 
- CO², Capacidade Nominal de 10 
kg.

R$124,00 20

09

Manutenção de segundo nível com 
recarga em extintor de incêndio, Pó 
Químico Seco - PQS, Capacidade 
Nominal de  2 kg.

R$39,00 30

10

Manutenção de  terceiro nível com 
recarga e teste hidrostático em 
extintor de incêndio, Pó Químico 
Seco - PQS, Capacidade Nominal 
de  2 kg.

R$37,00 14

11

Manutenção de  segundo nível com 
recarga em extintor de incêndio, Pó 
Químico Seco - PQS, Capacidade 
Nominal de  4 kg.

R$36,00 410

12

Manutenção de  terceiro nível com 
recarga e teste hidrostático em 
extintor de incêndio, Pó Químico 
Seco - PQS, Capacidade Nominal 
de  4 kg.

R$44,00 129

13

Manutenção de segundo nível com 
recarga em extintor de incêndio, Pó 
Químico Seco - PQS, Capacidade 
Nominal de  6 kg.

R$44,00 245

14

Manutenção de terceiro nível com 
recarga e teste hidrostático em 
extintor de incêndio, Pó Químico 
Seco - PQS, Capacidade Nominal 
de  6 kg.

R$49,00 129

15

Manutenção de segundo nível com 
recarga em extintor de incêndio, Pó 
Químico Seco - PQS, Capacidade 
Nominal de  8 kg.

R$56,00 54

16

Manutenção de terceiro nível com 
recarga e teste hidrostático em 
extintor de incêndio, Pó Químico 
Seco - PQS, Capacidade Nominal 
de  8 kg.

R$61,00 23

17

Manutenção de segundo nível com 
recarga em extintor de incêndio, Pó 
Químico Seco - PQS, Capacidade 
Nominal de 12 kg.

R$71,00 77

18

Manutenção de terceiro nível com 
recarga de extintor de incêndio, Pó 
Químico Seco - PQS, Capacidade 
Nominal de  12 kg.

R$77,00 62
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19

Manutenção de segundo nível com 
recarga em extintor de incêndio, Pó 
Químico Seco - PQS, Capacidade 
Nominal de  20 kg.

R$141,00 31

20

Manutenção de terceiro nível com 
recarga e teste hidrostático em 
extintor de incêndio, Pó Químico 
Seco - PQS, Capacidade Nominal 
de  20 kg.

R$129,00 99

Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066 CELEBRADA EM 20 DE ABRIL 
DE 2022.
PARTES: 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 e as empresas Star 
Medical Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, Biomedical Produtos Hospitalares Ltda 
e RCA Saúde Comércio e Representações Eireli.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 142/2009 e nº 123/2006 e suas alterações, Decretos Municipais nº 
9.623/2006, nº 12.480/2014, nº 12.804/2016 e nº 14.666/2021, Pregão Eletrônico nº 
089/2022, procedimento licitatório e Processo Administrativo nº 8.832/2022-62.
OBJETO: Aquisição de luvas de procedimento.
PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de publicação, conforme o Decreto Municipal 
nº 12.480/2014. 
LOTES E VALORES: 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD. VALOR 
UNIT.

COMPROMITENTE 
FORNECEDOR

01

LUVA - TIPO: 
PROCEDIMENTO ; 
USO: DESCARTÁVEL; 
MATERIAL: LÁTEX 
NATURAL; FORMATO: 
ANATÔMICO;
TAMANHO: EXTRA 
P; REQUISITO: 
NÃO ESTÉRIL, 
AMBIDESTRA, COM 
PÓ BIOABSORVÍVEL, 
RESISTENTE A 
TRAÇÃO, ATÓXICA, 
HIPOALERGÊNICA;
REQUISITO DA 
EMBALAGEM: DEVERÁ 
CONTER TAMANHO 
DA LUVA, DADOS DO 
FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, LOTE, 
VALIDADE, REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E DADOS 
DE ADVERTÊNCIA 
DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE.

CX - 100 
- UN 17.269 R$14,98

RCA SAÚDE 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES 
EIRELI

1.1

LUVA - TIPO: 
PROCEDIMENTO ; 
USO: DESCARTÁVEL; 
MATERIAL: LÁTEX 
NATURAL; FORMATO: 
ANATÔMICO;
TAMANHO: EXTRA 
P; REQUISITO: 
NÃO ESTÉRIL, 
AMBIDESTRA, COM 
PÓ BIOABSORVÍVEL, 
RESISTENTE A 
TRAÇÃO, ATÓXICA, 
HIPOALERGÊNICA; 
REQUISITO DA 
EMBALAGEM: DEVERÁ 
CONTER TAMANHO 
DA LUVA, DADOS DO 
FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, LOTE, 
VALIDADE, REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E DADOS 
DE ADVERTÊNCIA 
DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE.

CX - 100 
- UN 5.756 R$14,99

BIOMEDICAL 
PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

02

LUVA - TIPO: 
PROCEDIMENTO ; 
USO: DESCARTÁVEL; 
MATERIAL: LÁTEX 
NATURAL; FORMATO: 
ANATÔMICO;
TAMANHO: PEQUENO; 
REQUISITO:
NÃO ESTÉRIL, 
AMBIDESTRA, COM 
PÓ BIOABSORVÍVEL, 
RESISTENTE A 
TRAÇÃO, ATÓXICA, 
HIPOALERGÊNICA; 
REQUISITO DA 
EMBALAGEM: DEVERÁ 
CONTER TAMANHO 
DA LUVA, DADOS DO 
FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, LOTE, 
VALIDADE, REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E DADOS 
DE ADVERTÊNCIA 
DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE.

CX - 100 
- UN 58.839 R$12,97

STAR MEDICAL 
COMÉRCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

2.1

LUVA - TIPO: 
PROCEDIMENTO ;
USO: DESCARTÁVEL; 
MATERIAL: LÁTEX 
NATURAL; FORMATO: 
ANATÔMICO;
TAMANHO: PEQUENO; 
REQUISITO:
NÃO ESTÉRIL, 
AMBIDESTRA, COM 
PÓ BIOABSORVÍVEL, 
RESISTENTE A 
TRAÇÃO, ATÓXICA, 
HIPOALERGÊNICA;
REQUISITO DA 
EMBALAGEM: DEVERÁ 
CONTER TAMANHO 
DA LUVA, DADOS DO 
FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, LOTE, 
VALIDADE, REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E DADOS 
DE ADVERTÊNCIA 
DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE.

CX - 100 
- UN 19.612 R$13,47

BIOMEDICAL 
PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

03

LUVA - TIPO: 
PROCEDIMENTO ; 
USO: DESCARTÁVEL; 
MATERIAL: LÁTEX 
NATURAL; FORMATO: 
ANATÔMICO;
TAMANHO: MÉDIO 
; REQUISITO: 
NÃO ESTÉRIL, 
AMBIDESTRA, COM 
PÓ BIOABSORVÍVEL, 
RESISTENTE A 
TRAÇÃO, ATÓXICA, 
HIPOALERGÊNICA; 
REQUISITO DA 
EMBALAGEM: DEVERÁ 
CONTER TAMANHO 
DA LUVA, DADOS DO 
FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, LOTE, 
VALIDADE, REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E DADOS 
DE ADVERTÊNCIA 
DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE.

CX - 100 
- UN 77.758 R$14,00

RCA SAÚDE 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES 
EIRELI

3.1

LUVA - TIPO: 
PROCEDIMENTO ;
USO: DESCARTÁVEL; 
MATERIAL: LÁTEX 
NATURAL; FORMATO: 
ANATÔMICO;
TAMANHO: MÉDIO 
; REQUISITO: 
NÃO ESTÉRIL, 
AMBIDESTRA, COM 
PÓ BIOABSORVÍVEL, 
RESISTENTE A 
TRAÇÃO, ATÓXICA, 
HIPOALERGÊNICA; 
REQUISITO DA 
EMBALAGEM: DEVERÁ 
CONTER TAMANHO 
DA LUVA, DADOS DO 
FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, LOTE, 
VALIDADE, REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E DADOS 
DE ADVERTÊNCIA 
DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE.

CX - 100 
- UN 25.919 R$13,97

BIOMEDICAL 
PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

04

LUVA - TIPO: 
PROCEDIMENTO;
USO: DESCARTÁVEL; 
MATERIAL: LÁTEX 
NATURAL; FORMATO: 
ANATÔMICO;
TAMANHO: GRANDE; 
REQUISITO:
NÃO ESTÉRIL, 
AMBIDESTRA, COM 
PÓ BIOABSORVÍVEL, 
RESISTENTE A 
TRAÇÃO, ATÓXICA, 
HIPOALERGÊNICA; 
REQUISITO DA 
EMBALAGEM: DEVERÁ 
CONTER TAMANHO 
DA LUVA, DADOS DO 
FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, LOTE, 
VALIDADE, REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E DADOS 
DE ADVERTÊNCIA 
DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE.

CX - 100 
- UN 26.943 R$14,23

RCA SAÚDE 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES 
EIRELI
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4.1

LUVA - TIPO: 
PROCEDIMENTO ; 
USO: DESCARTÁVEL; 
MATERIAL: LÁTEX 
NATURAL; FORMATO: 
ANATÔMICO;
TAMANHO: GRANDE; 
REQUISITO:
NÃO ESTÉRIL, 
AMBIDESTRA, COM 
PÓ BIOABSORVÍVEL, 
RESISTENTE A 
TRAÇÃO, ATÓXICA, 
HIPOALERGÊNICA; 
REQUISITO DA 
EMBALAGEM: DEVERÁ 
CONTER TAMANHO 
DA LUVA, DADOS DO 
FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, LOTE, 
VALIDADE, REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E DADOS 
DE ADVERTÊNCIA 
DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE.

CX - 100 
- UN 8.981 R$14,00

STAR MEDICAL 
COMÉRCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da contratação dos produtos da presente Ata de 
Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos 
Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de 
empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas 
no edital e ao que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações.
ASSINATURAS: André de Moura Brandão, Marcelo Ferreira Mello, Luiz Justino Merlin e 
Juvenal Batista de Oliveira.
Campo Grande - MS, 29 de abril de 2022. 
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DELIBERAÇÃO CORAD n. 43, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ALTERA A DELIBERAÇÃO n. 42, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE 
APROVOU O CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO 
CONSELHO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS - CORAD.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS - CORAD, no uso de suas atribuições legais, 

DELIBERA:

Art. 1º Fica alterada para 5 de maio de 2022, a reunião prevista para 12 de maio 
de 2022.

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

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE ABRIL DE 2022.

HENRIQUE ANSELMO BRANDÃO RAMOS
Presidente do Conselho de Recursos 
Administrativos dos Servidores Municipais
 

PAUTA DE JULGAMENTO n. 004/2022

Em atendimento ao disposto no art. 27, do Decreto n. 15.169, de 25 de março 
de 2022; e por ordem do Sr. Presidente do Conselho de Recursos Administrativos dos 
Servidores Municipais - CORAD, faço saber, a quem interessar possa e, especialmente 
ao Sr. ADRIANO DO CARMO SENA, que no dia 5 (cinco) de maio do corrente ano, 
às 18h10min, este Conselho, em sessão ordinária, julgará em sua sala de sessões, na 
Controladoria-Geral do Município, situada na Rua Sofia Melke, 453 - Itanhangá Park, o 
seguinte processo:

PROC. CORAD n. : 002/2022
PROC. ADMINISTRATIVO n. : 5076/2022-65
INTERESSADO : ADRIANO DO CARMO SENA
ASSUNTO : ACÚMULO DE CARGOS
CONSELHEIRO RELATOR : ALTAIR PEREIRA DE SOUZA

Obs.: O interessado, cujo processo encontra-se listado para julgamento, pode-
rá participar à sessão usando das prerrogativas previstas no artigo 39, do Decreto n. 
15.169, de 25 de março de 2022.

Campo Grande/MS, 29 de abril de 2022.

TATIANE MULLER FAGUNDES
Secretária-Geral - CORAD

 

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO Nº 0011/2022
 
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Junta de Recursos Fiscais/SEFIN, 
com base no inciso I do artigo 88 da Lei Complementar nº 02, de 15 de dezembro 
de 1992, e considerando terem resultado improfícuos os outros meios de intimação, faz 
publicar o presente EDITAL.
Ficam, os contribuintes abaixo identificados, NOTIFICADOS do julgamento dos recursos 
impetrados e de suas respectivas Decisões relacionados neste Edital.
Ficam também, INTIMADOS a comparecerem no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
a partir do dia seguinte à publicação deste, a recolherem o CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU 
NÃO-TRIBUTÁRIO decorrente das decisões em que lhes foram desfavoráveis.
Decorrido o prazo legal sem o cumprimento da presente intimação, o crédito será inscrito 
em dívida ativa, para posterior cobrança judicial.

ACÓRDÃO PROCESSO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL

DECISÃO 
RECURSO

0036/2022 47687/2018-
59

FORNO DE MINAS 
ALIMENTOS S/A 140081019 NÃO 

CONHECIDO

0041/2022 62065/2016-
52

MANOEL UMBELINO 
DA SILVA /MARIA 
HELENA DE BARROS 
SILVA  

7920310235 NÃO 
CONHEDIDO

Campo Grande. MS, 29 de abril de 2022

Jorge Takeshi Otubo
Presidente
JURFIS/SEFIN

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE 
TRANSPORTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE JULGAMENTOS DA JARIT N. 013/2022

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT 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 JAJUR no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento 
deste resultado.

Campo Grande-MS, 29 de abril de 2022

Thiago Loureiro de Araújo
Presidente da JARIT 

PLACA             PROCESSO            AUTO INFRAÇÃO         RESULTADO
XXX0000         28117/2019-12     35-29526                   IMPROCEDENTE             
XXX0000         30122/2019-87     35-23444                   IMPROCEDENTE             
XXX0000         33209/2019-70     35-45077                   PROCEDENTE               
XXX0000         33223/2019-09     35-45078                   IMPROCEDENTE             
XXX0000         33566/2019-47     35-45222                   IMPROCEDENTE             
XXX0000         33960/2019-49     35-45312                   PROCEDENTE               
XXX0000         33963/2019-37     35-45313                   IMPROCEDENTE             
XXX0000         46240/2021-77     35-1359                     IMPROCEDENTE             
XXX0000         49868/2021-70     35-1399                     IMPROCEDENTE             
XXX0000         49870/2021-11     35-1401                     IMPROCEDENTE             
XXX0000         49871/2021-84     35-1402                     IMPROCEDENTE             
XXX0000         49876/2021-06     35-1407                     PROCEDENTE               
XXX0000         2847/2022-17       35-2409                     IMPROCEDENTE             
XXX0000         5225/2022-13       35-2453                     IMPROCEDENTE 
XXX0000         880/2015-92         310-2923                   PROCEDENTE               
XXX0000         21779/2015-57     310-36                       PROCEDENTE               
XXX0000         30806/2015-19     310-466                     PROCEDENTE               
XXX0000         31167/2015-27     32-493                      PROCEDENTE               
XXX0000         31171/2015-02     32-480                      PROCEDENTE               
XXX0000         31176/2015-18     32-492                      PROCEDENTE               
XXX0000         45237/2015-89     310-1182                   PROCEDENTE               

            

MEDALHAS, CAIXAS PARA MEDALHAS, PASTAS DE CERTIFICADO E PLACAS DE 
AÇO ESCOVADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CAMPO GRANDE (MS), DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme 
especificações constantes no Edital e Anexos do certame, foi declarada vencedora do 
CERTAME a empresa JR MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, inscrita no CNPJ sob 
o n. 01.756.582/0001-01, com o valor global de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e 
cinco mil reais), conforme ata acostada aos autos do processo.

Campo Grande (MS), 29 de abril de 2022.

JOSIELE SEVERO DOS SANTOS WALDO NANTES DE OLIVEIRA LEÃO
Diretora de Licitações Pregoeiro

ATOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 079/2022
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
através da Diretoria de Licitação e Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na Sessão Pública do pregão em epígrafe, realizada no dia 08/04/2022, 
destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO, SOB DEMANDA, DE 

P O D E R  L E G I S L A T I V OPARTE II
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo n. 087/2022
Contratação direta - Inexigibilidade n. 003/2022
Objeto: Assinatura anual da Revista IF News, com fornecimento de 13 exemplares 
mensais para os setores da Câmara Municipal de Campo Grande (MS).
Contratada: DIMAS JOSE XAVIER BRAGA
CNPJ: 05.862.126/0001-99
Valor total: R$ 4.810,00 (quatro mil, oitocentos e dez reais).
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39-01 – Assinaturas de periódicos e Anuidades 

Campo Grande (MS), 18 de abril de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo n. 097/2022
Contratação direta - dispensa n. 008/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CHEQUE MATRICIAL PARA 
ATENDER O SETOR FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
(MS), conforme Termo de Referência acostado aos autos, diante das condições e do 
fundamento legal expressos no termo de dispensa.
Contratada: BELAITECH AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.244.269/0001-01
Valor total: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Dotação Orçamentária: 4.4.90.52.32 – Material Permanente – Máquinas e 
Equipamentos Gráficos.

Campo Grande (MS), 25 de abril de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

para atividade de Fabricação de produtos alimentícios. Localizada à Rua Carlos 
Henrique Spengler, 1238, Polo Empresarial Norte, município de Campo Grande 
–MS.

REQUERIMENTO DE RENOVAÇAO DE LICENÇA
Moriya & Moriya Ltda torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental - Modalidade Licença 
Ambiental Simplificada - Renovação para atividade de serviços de manutenção mecânica 
de veículos automotores.  Localizada à Av. Júlio de Castilho, 4897 - município de Campo 
Grande –MS.

CONCESSÃO
MRV Engenharia e Participações S/A torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental – 
Modalidade Licença Prévia com validade de 18 meses a contar de 18/04/2022, para 
atividade de edifício residencial. Localizada à Rua Mariza Andrade Ribeiro, Lote 01 Qd 
01. Rita Vieira, município de Campo Grande –MS.

CONCESSÃO
TAVARES & SOARES LTDA torna público que recebeu da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental – Modalidade Licença 
de Operação com validade de 120 MESES a contar de 18/04/2022, para atividade 
de Transporte rodoviário de cargas em geral; comércio atacadista de cestas 
básicas e produtos alimentícios. Localizada à Rua Dr. Nicola Casal Caminha, 419, 
município de Campo Grande –MS.

REQUERIMENTO
ÁGUAS GUARIROBA S/A torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença Prévia 
para atividade de ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO HOMEX – EEE 041. Localizada 
no Rua Francisco Morato, sob esquina com a Rua Catigua, Lote 02, Quadra 13 – Centro 
Oeste, no município de Campo Grande –MS.

CONCESSÃO
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL REGINA torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental 
Modalidade Licença Ambiental Simplificada com validade de 48 MESES a contar de 
28/04/2022, para atividade de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL (26 A 100 UNIDADES). 
Localizada à RUA TIBIRIÇÁ, N° 205, BAIRRO REGINA, município de Campo Grande 
–MS.

REQUERIMENTO 
O ESTRELA MOTEL LTDA torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença de 
Instalação – Ampliação (LI-Ampliação) para atividade de Motel - ampliação de 13 
novos apartamentos. Localizado na Rua Estácio de Sá, n° 500, bairro Vila Vilas Boas, 
município de Campo Grande –MS.

CONCESSÃO
MGS FOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental – 
Modalidade Licença de Operação com validade de 48 MESES a contar de 25/04/2022, 
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