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I Parte I I P O O E R EXECUTIVO I 
~D_e_s~p_a_c_h_o ________ ~1 ~I __________ ~ 
DESPACHO DO EXMO. SR. PREFEITO 

Em 15.01.2001 e 16.01.2001 ,respectivamente, foram ratificadas, conforme 
os parãmetros legais pertinentes, as inexigibilidades de licitação 
consubstanciadas pelo "caput" do artigo 25 da Lei Federal n. 8666/93 e 
legislação complementar, em favor de: AGUAS GUARIROBA 
S/A(Processos ns. 1043/2001-30 e 1880/2001-22); ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNI CIP lOS DE MATO GROSSO DO SUL(Processo 
n. 1770/2001-24); ASSETUR- AASOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE COlETIVO URBANO DE CAMPO GRANDE-MS(Processo 

2607/2001-89) e TELEMS BRASILTELECOM(Processo .n. 1045/2001-
~. . 

ANDRÉ PUCCINElU 
Prefeito Municipal 

DESPACHO DO EXMO. SR. PREFEITO 

Em 15.01.2001 e 16.01.2001, respectivamente, foram ratificadas, conforme 
os parãmetros legais pertinentes, as dispensas de licitação 
consubstanciadas pelo inciso XXII do artigo 24 da lei Federal n. 8666/93 
e legislação complementar, em favor de: ENERSUl-EMPRESA 
ENERGÉTICA DE MS S/A (Processos ns. 1044/2001-01 e 2027/2001-19). 

ANDRÉ PUCCINElU 
Prefeito Municipal 

~ID_e_c_re_t_o_s ________ ~1 ~I __________ ~ 
DECRETO n. 8.142, DE 16 DE JANEIRO DE 2001. 

REORGANIZA A ESTRUTURA BÁSICA DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. EMHA, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ANDRÉ PUCCINElLl, Prefeito de Campo Grande, Capi
tal do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 69, da Lei Orgãnica do Município e tendo em vista os dispo
sitivos constantes no art. 18, da Lei n. 3.836, de 28 de dezembro de 2000, 

DECRETA: 

CAPíTULO I 
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

Art. l Q
• A Empresa Municipal de Habitação - EMHA, em

presa pública, vinculada ao Gabinete do Prefeito. tem por finalidade: 

I • o planejamento, a execução e controle de programas 
de habitação de interesse social e de melhorias habitacionais; 

II - o planejamento e execução de programas de regulari
zação fundiária. desfavelamentos e de assentamentos de interesse social; 

III • a comercialização. o financiamento e o refinancia
mento de unidades habitacionais de interesse social; 

IV • a elaboração e execução de programas de parcela
mentos sociais e respectiva comercialização; 

V· o acompanhamento, controle e gestão das áreas pú
blicas municipais, visando o desenvolvimento de programas de interesse 
social. 

Art. 2!!. Para a consecução de suas finalidades, com
pete à Empresa Municipal de Habitação: 

I· elaborar, coordenar e executar programas' habitacio
nais de interesse social; 

II· elaborar e estabelecer as diretrizes da política funciá
ria e habitacional; 

III· coordenar e supervisionar a construção de moradias 
de interesse social, executada diretamente ou através de terceiros; 

IV • acompanhar, controlar e coordenar o desenvolvi
mento de programas de regularização fundiária, de desfavelamento e as
sentamentos de interesse social; 

V • executar projetas de loteamentos sociais urbanizados 
e respectiva comercialização; 

VI· adquirir, legalizar e urbanizar as áreas destinadas aos 
empreendimentos habitacionais de interesse social; 

VII • estabelecer mecanismos para o funcionamento de 
materiais de construção para pessoas de baixa renda e proprietários de 
lotes, ou para reformas de moradias; 

VIII • articular-se com instituições públicas e privadas, vi
sando a consecução de suas finalidades; 

IX • cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente ao uso 
do solo, assentamento de favelas e áreas de comodato; 

X· manter atualizado o cadastro de favelas e áreas pú
blicas cedidas em comodato; 

XI • incentivar e coordenar a organização de hortas casei
ras e comerciais nos comodatos, objetivando consumo e comercialização 
de produtos hortifrutigranjeiros; 
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. . XII - estabelecer mecanismos para o assentamento de fa-
velas e para a concessão de áreas em comodato; 

XIII - promover a identificação das áreas como favelas, de 
acordo com a tipificação, ocupação e legislação pertinente. 

CAPíTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

An, 32 - Para o cumprimento de suas finalidades, a Em
presa Municipal de Habitação, contará com a seguinte estrutura organiza
cional: 

I - Órgão Colegiado: 

a) Conselho Fiscal. 

II - Órgãos de Assessoramento: 
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An. 52 - O Órgão de Direção Superior será exercido pelo 
Diretor-Presidente e Diretores das Diretorias de Assuntos Fundiários, de 
Habitação e de Administração e Finanças. 

An. 62 - Os Órgãos de Assessoramento e de Atuação 
Instrumental terão como responsabilidade a execução das atividades
meio necessárias ao funcionamento da Empresa, fornecendo apoio técni
co e jurídico, para que os demais órgãos cumpram suas finalidades. 

An. 72 - Os Órgãos de Execução Programática terão 
como competência o planejamento, controle, supervisão e coordenação 
das ações voltadas para a concretização das metas da política habitacio
nal e de assuntos fundiários do Município. 

CAPíTULO VI 
DOS DIRIGENTES 

a) Assessoria Técnica; 
b) Assessoria Jurídica. 

III - Órgão de Direção Superior. 

An. SR - A Empresa Municipal de Habitação será dirigida 
", .. ,. por um D)retor-Presidente,. com a colaboração dos Diretores das Diretori

as, e os Orgãos de sua estrutura serão dirigidos: 

IV -Órgãos de Execução Programática: 

. a) Diretoria de Assuntos Fundiárias: 

1 - Departa~ento de Permissão de Uso Social: 

1_1 - Divisão de Acompanhamento e Controle; 

2 - Departamento de Apoio Social e Comunitário; 

3 - Departamento de Regularização Fundiária: 

3.1 - Divisão de Agrimensura; 
3.2 - Divisão de Assentamento; 

b) Diretoria de Habitação: 

1 - Departamento de Obras; 
2 - Divisão de Cadastro Imobiliário; 

V - Órgãos de Atuação Instrumental: 

a) Diretoria de Administração e Finanças; 

1 - Departamento de Comercialização: 

1.1 - Divisão de Arrecadação; 

2 - Departamento de Finanças; 

. 3 - Departamento de Administração: 

3.1 - Divisão de Pessoal; 

4 - Divisão de Contabilidade. 

Parágrafo único - A representação gráfica da Empresa 
Municipal de Habitação é a constante no anexo único deste Decreto. 

CAPíTULO III 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

An. 42 - O Órgão colegiado tem suas competências, sua 
composição e funcionamento estabelecidos em regimento próprio, é!R"G 
vado através de Decreto. 
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I:, as Diretóiias e Departamentos; por Diretores de Direto
ria e de Departamento, respectivamente; 

II - as Divisões, por chefes de Divisão: 

Parágrafo único - As assessorias, integradas por assesso
res, diretamente subordinados no Diretor-Presidente. . 

dimentos: 
An_ 92 - Serão substituídos em suas ausências. ou i!TIPe-

:cado; 
1- o Diretor-Presidente, por um dos Diretores, por ele indi-

'. '. II ~ o Diretorde Diretorja, por um dos Diretores de Depar- . 
tamento, por ele indicado;' . .'. . . 

111- o Diretor de Departamento, por um Chefe de Divisão 
ou por um servidor, por ele indicado; . 

.. . 

IV - o Chefe de Divisão, por um servidor por ele indicado .. 

Parágrafo .único - As substituições processar-se-ão de 
acordo com a legislação pertinente. 

CAPíTULO VI 
DAS DISPÇ>SIÇÓES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

An. 10 - Os atos e contratos que envolvam obrigações 
para. a Empresa, serão. a~sinªd.os_ pelo. Diretor-Pre.sidente, sempre em 
conjunto com o Diretor da Diretoria de Administração e Finanças. . -- . . 

Parágrafo único - A atribuição prevista no "caput" deste 
artigo poderá ser delegada pelo Diretor-Presidente, total ou parcialmente, 
desde que observada a exigência de, pelo menos um dos dirigentes men
cionados, participar na assinatura dos referidos documentos. 
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Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

CAMPO GRANDE-MS, 16 OE JANEIRO OE 2001. 

~~~ 
ANDRE PU CINElLl 

CARLOS 
Dlretor 

Mu 

~~ JOLlr; 
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Administração 
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DECRETO n. 8.143, OE 16 DE JANEIRO DE 2001. 

REORGANIZA A ESTRUTURA BÁSICA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SEMED, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

ANDRÉ PUCCINElLl, Prefeito de Campo Grande, Capi
tal Do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA: 

CAPíTULO I 
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

Art. 12 - A Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
tem por finalidade, no âmbito do Poder Executivo Municipal: 

I - o oferecimento de oportunidades de acesso ao ensino, 
prioritariamente, na Educaçâo Infantil e Ensino Fundamental; 

II - o planejamento, a coordenação e avaliação das ativi
dades educacionais do Município; 

III - a promoção de ações com vista a erradicação ou mi
nimização dos indices de analfabetismo no Municipio; 

IV - a formulação da Politica Educacional do Município. 
em consonância com as diretrizes emanadas dos órgãos integrantes dos 
sistemas de ensino em níveis federal e estadual; 

V - a adoção de mecanismo e procedimentos com vista a 
assegurar o aprimoramento contínuo do processo educacional educacio
nal da Rede Municipal de Ensino; 

VI - administração de merenda escolar; 
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VII - o atendimento educacional espe.cial)zado aos porta- , 
dores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

REME. 
VIII - a administração da Rede Municipal de Ensino _ 

Art. 22 - Para a consecução de suas finalidades, a Se· 
cretaria Municipal de Educação - SEMED tem por competência: 

I - assegurar a execuçãO da política educacional do Muni
cípio em consonância com a politica de ação da Administração Municipal 
e com as diretrizes emanadas do MEC; 

II - promover a atualização permariente dos recursos hu· 
manos, visando contribuir para a melhoria de desempenho na execução 
das atividades educacionais; 

III - adotar mecanismo com vista a minimizaçâo dos índi
ces de evasão e repetência; . 

IV - promover articulação com órgãos e entidades da ad~ 
ministração pública e da iniciativa privada, com vista a melhoria do pro-
cesso ensino·aprendizagem; . 

. V - definir uma meiodologia adequada às necessidades e 
peculiaridades do. ensino na zona rural, criando condições favoráveis ao 
desempenho do trabalho docente; 

. VI - desenvolver programas educacionais referentes à· 
alimentação escolar, material didático, prevenção à saúde do educando e 
biblioteca escolar, visando contribuir para a melhoria .do processo ensino
aprendizagem; 

VII - planejar e promover o reordenamento e a expansão 
da Rede Física. em atendimento à demanda; 

VIII - fomentar o desenvolvimento de programas e proje
tos para a capacitação dos recursos humanos que atuam na Rede Muni-
cipal de Ensino; . 

IX - implantar o Sistema Municipal de Avaliação Educaci- . 
onal; 

X - promover o desenvolvimento do processo de pesquisa 
educacional para a obtenção. produção e divulgação de informações es
tatísticas, que possibilitem o conhecimento da' realidade educacional do 
Município; 

XI - oportunizar o desenvolvimento do processo de mo
dernização administrativa na Educação. através da implantação e imple
mentação do sistema de informática; 

XII - coordenar e supervisionar as unidades escolares; 

XIII - coordenar a execução de açoes que viabilizem a po-
litica de gerenciamento escolar;' .' 

XIV - estabelecer normas e diretrizes para o funciona· 
mento das instituições escolares. 

CAPíTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 32 - Para o cumprimento de suas finalidades a Se· 
cretaria Municipal de Educação· SEMED, que é dirigida por um Secretá· 
rio Municipal com a colaboração de um Diretor-Executivo, tem a seguinte 
estrutura organizacional: 

I - Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal de Educação; 
b) Conselho de Merenda Escolar. 

II - Órgãos de Assessoramento: 

a) Assessoria Técnica; 
b) Assessoria Juridica. 

III - Órgãos de Atuação Auxiliar: 

a) Grupo Administrativo; 
b) Grupo Orçamentário e Fi.nanceiro. 

IV - Órgãos de Execução Programática: 

a) Departamento de Desenvolvimento da Educação: 

1- Divisão de Politicas e Programas de Educação 
Infantil; 
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2- Divisão de Politicas e Programas para o Ensino 
Fundamental; 

3- Divisão de Polfticas e Programas para Gestão 
Escolar; 

4- Divisão de Normas e Legislação Escolar. 

b) Departamento de Planejamento e Avaliação: 

1 - Divisão de Informátiéa; 

2 - Centro Municipal de Tecnologia Educacional. 

c) Departamento de Administração de Recursos Hu
manos: 

1 - Divisão de Recursos Humanos; 

2 - Divisão de Direitos, Vantagens e Desempenho. 

dr Divisão de Manutenção da Rede Física; 

e) Coordenadoria de Abastecimento Alimentar: 

1 - Divisão de Programação Alimentar; 

2 - Divisão de Apoio Técnico-Administrativo. 

ParágrafO único - A represent~ção gráfiCa da estr~tura 
básica da Secretaria Municipal de Educação é a constante no anexo úni
co deste Decreto. 

CAPÍTULO III 

. Art. 49 - Os órgãos de Assessoramento e de Atuação Au
xiliar cjesempenharão as atividades-meio necessárias ao funcionamento 
~a Secretaria; fornecendo apoio técnico e logístico para que os demais 
Orgãos cumpram suas finalidades. 

Art. 52 - Os Órgãos de Execução Programática terão' .. 
competências voltadas à execução, apoio e integração das atividades rfic ,. 
lacionadas ao desenvolvimento do processo educacional no Município de 
Campo Grande. . -., , ,-

" 

CAPÍTULO IV 

Art. 62 - A.Secretaria Municipal.de·Educação será dirigida 
por um Secretário Municipal, com a colaboração de um Diretor-Executivo 
e os órgãos de sua estrutura serão dirigidos: . 

Centro; 

. I - o Órgão Colegiado, por Presidente; 

II - a Coordenadoria, por Coordenador; 

III - os Departamentos, por Diretor de Departamento; 

IV - as Divisões e o Centro, por Chefe de Divisão ou de 

V - os Grupos, por Chefe de Grupo. 

Parágrafo único - As Assessorias, integradas por asses
sores, serão coordenadas pelo Direior-Executivo. 

CAPíTULO V 

Art. 79 - Serão substitufdos, em ,suas ausências ou impe-
dimento: 

I- o Secretário Municipal, pelo Diretor-Executivo; 

II - o Diretor-Executivo. por um dos Diretores de Departa
mento, indicado pelo Secretário Municipal; 

III - o Coordenador, por um dos Chefes de Divisão por ele 
indicado; 

. IV - os Diretores de Departamento e do 'Centro, por um 
dos Chefes de Divisão ou do Centro por eles indicados; 

v - os Cheles de Divisão, por servidor por eles indicados. 

Parágrafo único - As substituições processar-se-ão atra
vés de ato. do Secretário Municipal. 
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CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 82 - Fica o Secretário Municipal de Educação autori-
zado a: 

I - aprovar o Regimento Interno da Secretaria, estabele
cendo as competências de suas únidades eas atribuições de seus diri
gentes; 

II -baixar resoluções, estabelecendo mecanismo e nor
mas que visem à racionalização e à ordenação das atividades e serviços; 

III- criar grupos de trabalhos ou comissões para a.execu-
'ção de atividades de caráter transitório; . 

. IV - indicar o quadro de servidores que integrarão a Se
cret~!ria Municipal de Educação para a definição do Prefeito Municipal. 

Art. 92 - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 
n. 7.330, de 7 de novembro.de 1996. 

CAMPO GRANDE-M'S, 16 DE JANEIRO DE 2001. 

:.~:. .. 

.. /J .l 7f) t1t1, 
,·(jl:(.fJ~ 
.' ANDRÊ PUCCINELLI 

Prefeito Municipal 

~fC)~ 
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS ' 

Secretária Municipal de Administração 

d.ARIANI~TA 
r,Msecretária Municipal de Educação 

Ane~oãnleoaoDecreton.·e·.143. O( 16~' .JANEIRD [)[ iac;,~
ORGANOGRAIIA DA SECRETARIA IIUNIQPAL DE EDUCAÇAo 

DECRETO n. 8.144, DE 16 DE JANEIRO DE- 2001. 

REORGANIZA A ESTRUTURA BÁSICA DO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E DE MEIO AMBIENTE - PLANURB, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

ANDRÉ PUCCINELLI,Preleito de Campo Grande, Capi
tal do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o inciso VI, do art. 69, da Lei Orgãnica do Municfpio e tendo em 
vis'ta os dispositivos constantes no art. 17, da Lei n. 3.836, de 28 de de
zembro de 2000, 

DECRETA: 
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CAPiTULO I 
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

Art. 1! - O Instituto Municipal de Planejamento Urbano e 
de Meio Ambiente - PLANURB. entidade autárquica vinculada ao Gabi· 
nete do Prefeito, !em como finalidade: 

I - a elaboração, acompanhamento. avaliação e atualiza· 
ção da politica urbana de Campo Grande e seu Plano Diretor; 

II - o assessoramento técnico às açôes da Administração 
Municipal nas questões referentes ao planejamento tisico· territorial do 
Município; 

III - a elaboração da politica do meio ambiente e de sa· 
neamento da Municipio e a coordenação das açôes delas decorrentes; 

IV - a elaboração, implantação e gestão do Sistema Muni
cipal de Unidades de Conservação da Natureza; 

V • a gestão colegiada do Sistema Municipat de Planeja
mento-· SMP; 

. VI • a gestão, coordenação e normatização do Sistema 
Municipal de licenciamento e Controle Ambiental - SILAM; 

VII • a coordenação e acompanhamento do processo de 
elaboração de planos, programas e projetos da Admiruslração Municipal. 

Art. 29 • Para a consecução de suas finalidades. comoete 
aoPLANURB: 

I . coletar, sistemaüzar e divUighr informações ambientais, 
SOCiais,' econômicas, estatrsticas, geográficas, cartográficas, de infra
estrutura e demais informes acerca do Municlpio; 

II· elaborar, coordenar e acompanhar, planos fisicos glo
bais e setoriais, projetos e programas de natureza urbanística e ambien
taI; 

III - analisar e avaliar a situação lísico-territorial e sócio
econômico de natureza global ou selorial, no âmbilo municipal; 

IV • promover .e realizar estudos, cursos, seminários e 
PeSquisas sócio-eoonõm;cas, científicas, tecnológicas, urbanísticas e amo 
bientais de interesse do Município; 

. V -elaborar proPostas de projetos de lei, bem como de 
prOjetos, planos e programas que os subsidiem, para encaminhamento ao 
Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização - CMOU e ao 
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA; 

VI • propor diretrizes de proteção ambiental nas atividades 
que interfiram ou possam interferir na qualidade do meio ambiente; 

VII - identificar e Implantar unidades de conservação e 
outras áreas protegidas; 

VIII· elaborar, acompanhar e instruir estudos de impactos 
ambientais e de risco; 

IX • emitir pareceres técnicos e fixar diretrizes ambientais, 
visando a concessão de licença e vigilãncia ambiental no Município; 

X - estabelecer díretrizes para elaboração de planos e 
projetos, mediante a consolidação das propostas de açães dos órgãos ~ 
entidades municipais, visando o desenvolvimento harmónico do Munlcl
pio; 

XI· elaborar direlrizes para o ordenamento do USO e ocu-
pação do solo_ 

CAPÍTUlOU 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 39 • Para o cumprimento de suas finalidades o Insti
tuto Municipal de P/anejamento Urbano e de Meio Ambiente, que é dirigi
do por um Diretar-Presidente, tem a seguinte estrutura organizacional: 

I· Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

b) Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbani
z~ção. 

II· Órgão Colegiado de Deliberação Superior: 

a) Conselho Administrativo_ 

III - Órgão de Direção Superior: 

a) Diretoria-Geral. 

IV • Órgãos de Assessoramento: 
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a) Assessoria de Comunicação; 

b) Coordénadoria de Direito Urbanistico e Ambiental; 

e} Coordenadoria de Documentação Técnica e Infor
mação: 

1 • Divisão de Geoprocessamento_ 

V • Órgãos de Atuação Instrumental: 

a) Diletoria de Administração e Finanças: 

1 • Gerência Financeira e Contábil; 
2 - Gerência de Recursos Humanos e Administra
ção. 

VI • Órgãos de Execução Programática: 

a) Diretoria de Planejamento: 

1 • Coordenadoria de Pr~ramas, Projetos e Pesqui
sas; 

2 • Coordenadoria de Diretrizes para Ordenamento 
Urbano; 

b) Diretoria de Meio Ambiente: 

1 • Coordenadoria de PlanejarJ1ellto Ambiental e 
Educação Ambiental; 

2· Coordenadoria de Controle Ambiental. 

Parágrafo únIco - A representação gráfica do Instituto 
Municipal de Planajamento Urbano e da Meio Ambiente - PLANURB é a
constante no anexo único a este Decreto. 

CAPITULO III 
. DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

Seçãol 
Dos Órgãos Colegtados 

Art. 4R • Os Órgãos Colegiados do Inslitut~ Muni1Ypal·da 
Planeíamento Urbano e de· Meio Ambiente têm suas competências, sua 
composição e seu funcionamento estabelecidos em regulamento próprio. 

. Seção" 
Do Órgão Colegiada de Deliberação Superior 

Art. 52 - Ao Órgão Colegiada de Deliberação Superior do 
Instituto Municipal de Planejamento. Urbano e de Meio Ambiente, compe-
~: -

I - aprovar o Regimento Interno do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano e de Meio Ambiente; 

1/ • elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 

III· aprovar o quadro de pessoal do PLANURB;. 

IV· aprovar o orçamento e o Programa Anual de Trabalho· 
do Instituto e autorizar as alterações no decorrer de suas execuções; 

V • analisar e aprovar as contas, balanços e relatórios 
anuais do Instituto; 

VI - acompanhar o processo de licitação para aquisição 
de bens, contratação de serviços e alienaçãO de bens do tnstituto, na for
ma da legislação vigente; 

VII· aprovar os convênios a serem firmados pelo Instituto; . 

VIII • deliberar sobre outros assuntos que lhe forem sub
metidos pelo Diretor-Presidente. 

Art. fi!! - O Conselho Administrativo, do Instituto Municipal 
de PlanejamenlO Urbano e de Meio Ambiente - PLANURB, é composto de 
oito membros titulares e seus respectivos suplentes, assim constituído: 

1- Na condição de Membros Natos: 

a) Secretário-Chefe do Gabinete· do Prefeito, que a 
presidirá; 

b) Secretário Municipa~ de Planejamento e Finanças; 

c) Procurador Geral do Municipio; 

d) Secretário Municipal de AdministraÇão; 
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e)'Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Plane
jamento Urbano e de Meio Ambiente. 

II • Um servidor do Instituto Municipal de Planejamento 
Urbano e de Meio Ambiente, eleito pelos seus pares e seu suplente; 

III - Um representante indicado pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento e Urbanização - CMDU e seu suplente; 

. IV,- Um representante indicado pelo Conselho Municipal 
de Meio Ambiente - CMMA e seu suplente. 

§ 19 - Os Membros Natos serão subslitufdos, em seus im
pedimentos eventuais, pelos seus substitutos legais na Administração 
Municipal.· 

§ 22 • Os membros previstos nos incisos II, III e IV, deste 
artigo, bem como seus suplentes, sEIrão nomeados pelo Prefeito Munici
pal, para mandato de dois ànos. 

_ § 32 • O Diretor:Presidente do Instituto Municipal de Pia· 
nejamento Urbano e de Meio Ambiente participará das reuniões, sem di
reito a voto. 

§ 49 • Os membros do Conselho Administrativo não serão 
remunerados, sendo suas atividades consideradas como de relevantes 
serviços prestados à Administração Pública Municipal. 

§ 49 .' Caberá ao Conselho Administrativo constituir sua 
secretaria, a qual será composta por servidores do quadro de pessoal do 

',Instituto, designados para esse fim. 

Seçio III 
Do Órgão de Dlreçio Superior 

Ar!. 79 • À Diretoria-Geral, composta pelo Diretor-, 
Iresidente e pelos Diretores das Diretorias, compete administrar coorde
ar, acompanhar e controlar o planejamento e execução das atividades 
p Instituto. 

. Seçio IV 
Dos Orgãos de Assessoramento e de Atuação Instrumental 
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IV - Os Gerentes, por um servidor por eles indicado; 

Parágrafo ,único. As substituições, por período inferior a 
trinta dias, processar-se-ão através de ato do Diretor-Presidente. 

CAPíTULO V 
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS 

Ar!. 12 • A abertura de contas bancárias, em nome do 
Instituto Municipal de Planejamento Urbano e de Meio Ambiente, e sua 
movimentação, mediante emissão e endosso de cheques e ordens de 
pagamento, serão de competência do Diretor-Presidente em conjunto 

, com o Diretor da Diretoria de Administração e Finanças. 

Ar!. 13 • As' competências das unidades do Instituto, as 
atribuições pessoais dos dirigentes, bem como as demais normas relati
vas ao seu funcionamento serão estabelecidas em Regimento Interno, 
proposto pela Diretoria Geral e aprovado pelo Conselho Administrativo: no 

. prazo de sessenta dias, a contar da data de publicação deste Decreto. 

, Ar!. 14· Fica o Diretor-Presidenteáutorizado a: 

'I • baixar portarias, estabelecendo normas e procedimen-' 
tos que visem a racionalização e a ordenação das atividades'e serviços a 
serem executados; 

, II • criar grupos de trabalhos ou comissões necessários à 
execução de atividades de carãier transitÓriO; , 

III • indicar o quadro de pessoal necessário ao desenvol· 
vimento das atividades do Instituto, para aprovação do Conselho Admi
nistrativo e do Prefeito Municipal. 

Ar!. 15 • Este Decreto entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 

'n. 7.381, de 10 de janeiro de 1997. 

Ar!. 89 • Os Órgãos de Assessoramento e de Atuação' .. ' . 
lstrumental desempenharão as atividades-meio necessárips as funcio", 

!namento do Instituto, fornecendo apoio técnico e administrativo, para que, 
íosdemais órgãos cumpram suas finalidades. ~"U~ 

Seção V 
Dos Órgãos de' Execução Programática 

Ar!. 92 • Os Órgãos de Execução Programática terão suas 
, competências voltadas para o planejamento, normatização, acompanha
mento, controle, coordenação e supervisão das atividades técnicas espe
cíficas do Instituto, 

CAPíTULO IV 
DOS DIRIGENTES 

Ar!. 10· O Instituto Municipal de Planejamento Urbano e 
de Meio Ambiente será dirigido por lJm Diretor-Presidente, com a colabo
ração dos Diretores das Diretorias e os órgãos de sua estrutura serão di
rigidos: 

I • Os Conselhos, por Presidente; 

II . As Diretorias. por Diretor de Diretoria; 

III - As Coordenadorias, por Coordenador; 

IV - A Divisão, por Chefe de Divisão; 

V • As Gerência's; por Gerente. 

Parágrafo único· A assessoria, integrada por assesso· 
res, será coordenada pelo Diretor·Presidente, 

dimentos: 
Ar!. 11 • Serão substituídos, em suas ausências ou impe-

I • O Diretor-Presidente, por um dos Diretores das Direto
rias, por ele indicado; 

II • Os Diretores de Diretoria, por um Coordenador das 
Coordenadorias ou por um Gerente das Gerências, por eles indicado; 

III • Os Coordenadores, pelo Chefe de Divisão ou por um 
servidor por eles indicado; 

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 
Secretária 'MuniCipal de Administraçilo 

AnuDUnIco.aDDcnlo n. B.14A1, DE 16 OE .3AN[IRIl OE: 2(lJ1. 
Orpnogramll CIo lndIutD llunldpld di PllnejarnentÔ Urtaano. de ... 10 AInbIente 
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DECRETO n. 8.145, DE 16 DE JANEIRO DE 2001. 

ESTABELECE A ESTRUTURA BÁSICA DA 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
E TRÂNSITO· AGETRAN, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

ANDRÉ PUCCINELLI, Prefeito de Campo Grande, Capi
tal do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe 
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confere o art. 69, da lei Orgânica do Município e tendo em vista os dispo
sitivos constantes no art. 19, da lei n. 3.836, de 28 de dezembro de 2000. 

DECRETA: 

CAPíTULO I 
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

Art, 12 - A Agência Municipal de Transporte e Trânsito -
AGETRAN, entidade autárquica vinculada ao Gabinete do Prefeito, tem 
por finalidade: 

I - oplanejamento, a coordenação da operação e a fiscali
zação do sistema viário do Município e do trânsito local, bem como dos 
serviços de transporte público de Campo Grande, concedidos ou permiti
dos; 

" - a execução dos serviços de transporte público munici-
pal, por administração direta ou através de terceiros; .. . 

111'- ó desenvolVimento de ações educativ~s relacionadas· 
com o transporte e ci trânsito locais; .',' . 

IV - o estabelecimento de padrões de qualidade dos sis
temas de transporte, de trânsito e viário. 

, Art, 22 - Para a consecução de suas finalidades, compete 
à AGETRAN: .' '. '" . ,... ' 

, I, - cumprir e fazer cumprir a legislàção e as normas de 
. trânsito, no âmbito de suas atribuições; , 

" - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veiculos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 
circulação e da segurança de ciclista; , , 

, ..., III.~ implantar, m~nter e operar'o sisfema'de sinalização, 
os dispositivos e os equipamentos de controle viário; . '." ..•... - '. . 

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 
acidentes de trânsito e suas causas; 

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia de 
trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as 
medidas administrativas cabíveis', por infrações de circulação, estaciona
mento e parada, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exerCício 
regular do Poder de Policia de Trânsito; . 

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e 
multa, por infrações de circulação, estacionamento e' parada, previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as 
multas que aplicar; 

VIII- fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas 
administraiivas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, di
mensões e lotação dos ve[culos, bem como notificar e arrecadar as mui
tas que aplicar;, 

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, 
do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando 
as multas nele previstas; . 

X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento 
rotativo pago nas vias públicas; 

XI • arrecadar valores provenientes de estada e remoção 
de veículos e objetos e de escolta de veículos. de cargas superdimensio
nadas ou perigosas, inclusive com interdição de vias e coletores tipo ca· 
çambas; 

XII - credenciar os serviços de escolta, bem como fiscali· 
zar e adota!' medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de 
veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 

XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito para fim de arrecadação e compensação de multas 
impostas na área de sua competência, com vista à unificação do licen
ciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e 
de prontuários dos condutores de uma para outra unidade'da'Federação; 

XIV ~ implantar as medidas da Politica Nacional de Trân
sito, e do Programa Nacional de Trânsito; 

XV - promover e participar de projetO's e programas de 
educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabeleci
das pelo CONTRAN; 

XVI - planejar e implantar medidas para redução da cir· 
culação de veiculos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir 
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a emissão global de poluentes; 

XVII - registrar e licenciar na forma da legislação, ciclo
motores, veiculos de tração e propulsão humana e de tração animal, fis
calizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decor, 
rentes de infrações; 

XVIII - conceder autorização' para conduzir veículos de 
propulsão humana e de tração animal; . 

XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Na
cional de Trânsito, sob coordenação do CETRAN-MS; 

XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos 
produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar 
apoio às ações especificas de órgão ambiental local, quando solicitado; 

XXI· vistoriar veículos que necessitem de autorização es
pecial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem obser, 
vados para circulação desses veículos; 

XXII· executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar 
as penalidades de advertência, por escrito e, ainda, as multas e medidas 
administrativas cabiveis, notificando os infratores e arrecadando as mui
tas que aplicar; 

XXIII· estabelecer e administrar a politica tarifária; 

XXIV - promover a integração física, operacional e tarifária 
dentre as diversas modalidades de transporte;, . 

XXV· firmar convênios operacionais com os demais ór· 
gãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito; .". . ,: 

XXVI - prestar serviços, mediante remuneração ou não, 
de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relati-
vas ao trânSito; o> , .; • 

XXVII -,implantar e gerir programas, atividades e interven
ções que envolvam a geração de receitas para os sistemas sob sua re's-
ponsabilidade;' . , , 

XXVIII - decidir sobre a conveniência da instalação de at~
vidades concentradoras de tráfego; 

XXIX - implantar e administrar terminais; , ' 

XXX -apoiar administrativa e financeiramente as Juntas 
Adminisirativas de Recursos de Infrações - JARl's e ii. de Recursos de' 
Infrações de Transporte - JARIT; 

XXXI ~: determinar, nos termos da lei, a localização, im- . 
plantação e operação de equipamentos de transporte de grande porte. 

CAPíTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 32 -' Para o cumprimento de suas finalidades e o de-
sempenho de suas competências, a AGETRAN, terá a seguinte estrutura 
organizacional: 

• Órgãos Colegiados: 

a) Junta Administrativa de Recursos de Infrações -
JARl's; , 

b) Junta Administrativa de Recursos de Infrações de 
Transportes - JARIT. . 

II· Órgão de Direção Superior: 

a) piretoria-Geral. 

III • Órgãos de Assessoramento: 

a) Assessoria Técnica; 

b) Procuradoria Autárquica. 

IV • Órgãos de Atuação Programática: 

a) Diretoria de Trânsito: 

1 - Departamento de Engenharia de Trânsito: 
1.1 • Divisão de Sinalização: 

1.1.1 -Núcleo de Serviços Semafóricos; 
1.2 - Divisão de Projetos Viários; 

2 - Divisão de Fiscalização e Segurança de 'Trân-
" sito; '. 

3 • Divisão de Educação para oTrâhsito; 

.. . ,':-
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b) Diretoria de Transportes: 

1 - Departamento Técnico: 
1.1 - Divisão de Projetose Programação: 

1.1.1 -Núcleo de Estatística, Custos e Ta
rifas; 

1.1.2 -Núcleo de Programação; 

2 - Departamento Operacional: 
2.1 - Divisão de Fiscalização e Controle: 

2.1.1 -Núcleo de Vistoria de Veículos; 

2.2 - Divisão de Transportes Auxiliares: 
2.2.1 -Núcleo de Usuários Especiais; 

c) Núcleo de Atendimento ao Usuário. 

V - Órgãos de Atuação tnstrumental: 

a) Diretoria de Administração e Finanças: 

1 - Departamento de Controle de Multas: 

1.1 - Divisão de Controje de Infrações; 
1.2'- Divisão de Protocolo; 

2 - Divisão de Serviços Gerais; 

3 - Divisão de Pessoal; , 

4 - Divisão de Contabilidade, Orçamento e Finan-
ças; , . 

S'- Divisão de Materiais; , 

6 - Núcleo de Informação. 

Parágrafo único - A representação gráfica da Agência 
Municipal de Transporte e Trânsito é a constante do anexo único a este 
Decreto. 

CAPiTULO III 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

Ar!. 49 - Os Órgãos Colegiados da AGETRAN têm suas 
competências, composição e funcionamento estabelecidos em rt~gimen_to 
próprio, aprovado através de Decreto. 

- Ar!. 52 '_ Os Órgãos de Assessoramento e de Atuação 
-Instrumental desempenharão as atividades-meio necessárias ao· funcio-
namento da Agência, fornecendo apoio técnico, jurídico e logístico para 
que as unidades cumpram suas finalidades. 

Ar!. 62 - Os Órgãos de Atuação Programática terão com
petência voltadas para o planejamento, acompanhamento, controle, exe
cução e fiscalização do sistema viário do Município e o do trânsito local, 
bem como dos serviços de transporte público municipal, concedidos, 
permitidos ou autorizados. 

CAPiTULO IV 
DOS DIRIGENTES, 

Ar!. 72 - A Administração da Agência Municipal de Trans
porte e Trãnsito será exercida por um Diretor-Geral e as unidades de sua 
estrutura serão dirigidos: 

I - os Núcleos, por chefes de Núcleo; 

II - as Diretorias e os Departamentos, por Diretores de Di
retoria ou Diretores de Departamento, respectivamente; 

III - as Divisoes, por chefes de Divisão. 

Parágrafo único - Os Órgãos de Assessoramento serão 
integrados por Assessores, diretamente subordinados ao Diretor-Geral da 
AGETRAN. ' 

- dimentos: 

ele indicado; 

CAPíTULO V 
DAS SUBSTITUiÇÕES 

Ar!. 82 - Serão substituídos, em suas ausê!1cias ou impe-

I - o Diretor-Geral, por um dos Diretores de Diretoria por 

II - os Diretores de Diretoria, por um Diretor de Departa
mento.ou por um dos chefes de Divisão, por eles indicados; 

III - os Diretores de Departamento, por um dos chefes de 
Divi~ão por eles indicados; 
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IV - os chefes de Divisão, por um dos chefes de Núcleo 
ou por um servidor por eles indicados; , 

indicados. 
V - os chefes de Núcleo, por um dos servidores; por eles 

Parágrafo único - As substituições processar-se-ão de 
acordo com a legislação pertinente. 

CAPíTULO VI 
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Ar!. 92 ~ Os cheques, endossos, balanços, balancetes e 
outros documentos financeiros da AGETRAN serão assinados pelo Dire

-tor-Geral, sempre em conjunto com o Diretor da Diretoria de Administra
ção e Finanças. 

Parágrafo único - A atribuição prevista no ·capuf deste 
artigo poderá ser delegada pelo Diretor-Geral, total ou parcialmente, des
de que observada. a exigência de pelo menos um dos dirigentes mencio
nados participe na assinatura dos referidos documentos. 

Ar!. 10'- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as'disposições em contrário, em especial o Decreto 
n. 7.809, de 8 de março de 1999: 

CAMPO GRANDE-MS, 16 DE JANEIRO DE 2001. 

~kJ' 
, ANDRÉ PUCCINElLl 

Prefeito Municipal 

WAFllHO 
Direto'r-Ge ncia Municipal 

--. nspor!e e Trãns~ .4 

~D~ 
, THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Administração 

ANEXOÚNICOAODECRETOn. 8,145, DE 16 DE JANEIRO DE 2001. 
Organograma da Agência lIunlclpal de Transporte. Tr6nsHo 

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÓES NO ORIGINAL PUBUCADO NO 
DIOGRANDE n. 740, DE 12 DE JANEIRO DE 2001. 

DECRETO n. 8.138, DE 11 DE,JANEIRO DE 2001. 

TRANSFORMA CARGOS EM COMISSÃO 
PREVISTOS NA lEI N. 3.208) DE 3 DE 
NOVEMBRO DE 1995 E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

ANDRÉ PUCCINElLl, Prefeito de Campo Grande, Capi
tal do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o disposto no inciso VI, do art. 69, da Lei Orgânica do Municipio 
de Campo Grande-MS, ' 
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DECRETA: 

Art. 19 - Ficam transformados, sem aumento de despesa, 
com fulcro no inciso III, do art. 21, da Lei Complementar n. 7, de 30 de 
janeiro de 1996 e no art. 49, da Lei n. 3.836, de 28 de dezembro de 2000, 
onze cargos de Direção e Assessoramento Superior, símbolo 
CC-1, previstos na Lei n. 3.208, de 3 de novembro de 1995, na Lei n. 
3.183, de 22 de agosto de 1995 e no Decreto n. 7.387, de 16 de janeiro 
de 1997, em três cargos de Direção e Assessoramento Superior Especial 
I, com remuneração correspondente ao do cargo acima referido, e em 
cinquenta e dois cargos em comissão, conforme especificação constante 
no anexo único a este Decreto. 

. Art. 29 - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1 º de janeiro de 2001, revo-
gadas as disposições em contrário. . 

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE JANEIRO DE 2001. 

~2_~J. 
ANDRÉPU~I 

Prefeito Municipal 

~JC)RA 
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Administração 

. -

REPUBLlCA-SE POR CONSTAR INCORREçOES NO ORIGINAL PUBLICADO NO 
DIOGRANDEn. 7044, DE 18 DE JANEIRO DE 2001. 

DECRETO n.11:146; DE 17 DE JANEIRO DE 2001. 
. . . '-' 

TRANSFORMA CARGOS EM COMISSÃO 
PREVISTOS NA LEI N. 3.836, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2000 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

ANDRÉ PUCCINELLI, Prefeito de Campo Grande, Capi
tal do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o disposto no inciso VI, do art. 69, da Lei Orgânica do Município 
de Campo Grande·MS, 

DECRETA: 

Art.,1 2 - Ficam transformados, sem aumento de despesa, 
com fulcro no inciso III, do art. 21, da Lei Complementar n. 7, de 30 de 
janeiro de 1996, cinco cargos de Direção e Assessoramento Intermediá
rio, símbolo CC-S, previstos no anexo II, Tabela G, da Lei n. 3.836, de 28 

e dezembro de 2000, em dois cargos de Direção e Assessoramento In
.ermediário, slmbolo CC-S. 

Art. 2g 
- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu

blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 19 de janeiro de 2001, revo
gadas as disposições em contrário. 

CAMPO GRANDE-MS,17 DE JANEIRO DE 2001. 

/J {~ 1M lt4:dllL \~' 
ANDRÉPU CI I 

Prefeito Municipal 

~!OLh 
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Administração 

SECRETARIAS 

D L..1 ___ P_r_o_c_u_r_a_d_o_r_ia_J_u_rí_d_ic_a_d_o_M_u_n_ic_í_p_io __ -----' 

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO CELEBRADO EM 29 DE 
NOVEMBRO DE 2000, AO CONTRATO N. 50-O, DE 03/07/1995, 
PARTES: Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS e a Empresa Xerox 
Comércio e Indústria LIda. 
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FUNDAMENTO LEGAL: § 49 e Inciso II, do arl.57, da Lei F.ederal n. 8,666, 
de 21/06/93 e Legislação Complementar, bem como na Justificativa, anexo 
ao Processo Administrativo n. 15.287/95-52, de 10/03/95: ' 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. 50-0/95, 
PRAZO: Em até 06 (seis) meses, contado de IOde janeiro de 2001 até 30 
de junho de 2001. 
RATIRCAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato 
n. 50-0/95 e' seus Aditivos, desde que não conflitem com o presente 
instrumento. 
ASSINATURAS: José Joaquim da Silva Filho e António José da Silva 
Girundi. 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE NOVE 

O(GILBER 
I Coorden~""'''''' ~'" 

I ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

D I Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer I 
DESPACHO DO S~ PIRETOR - PRESIDENTE. 

Ratifico em 17-01-2001,confonne os parâmetros legais 
pertinentes a inexigibilidade de licitação, consubstanciada pelo 
artigo 25,111, da Lei Federal nO 8666/93 e legislação 
complementar, em favor de Michela Margarida da Silva Dutra. 
(Processo nO 01812001 ). 

r ~lt~~@krHEIF~OS 
~!= -Presidente da FUNCESP. 

DESPACHO DO SR DIRETOR - PRESIDENTE. 

Ratifico em 17-01-2001, confonne os' parâmetros legais 
pertinentes a inexigibilidade de ficitação, consubstanciada pelo 
artigo 25,111,' da ,Lei Federal n° 8666/93 e, legislação ' 
complementar, em favor de Flávio José Pimentel Goulart, 
(Processo n° 01912001 ), 

Me ..... ~<XM.e.(~ cJ t <_r.O_/JO , 

ÉRlCO FERREIRA CALHEIROS 
Dlretor - Presidente da FUNCESP. 

DESPACHO DO SR DIRETOR- - PRESIDENTE. 

Ratifico em 17-01-2001, confonne os parâmetros legais 
pertinentes a inexigibilidade de licitação, consubstanciada pelo 
artigo 25,111, da Lei Federal nO 8666/93 e legislação 
complementar, em favor de Kelly Ramos Ferreira. (Processo nO 
02012001). 

I çJ ~ 
,J 

É~é8'FERREI '\'8'-~EIROS 
Dlretor - Presidente da FUNCESP. 

DESPACHO DO SR DIRETOR - PRESIDENTE. 

Ratifico em 17-01-2001, confonne os parâmetros legais 
pertinentes a inexigibilidade de licitação, consubstanciada pelo 
artigo 25,111, da Lei Federal n° 8666/93 e legislaçêo 
complementar, em favor de Marlene Silva Fialho. (Processo nO 
02112001), 

cJ!' ,-1t,' -~J1e-. ' 
ERl80 ~RREIRA C~ElROS 

Iretor - Presidente da FUNCESP. 
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ATOS DE PESSOAL 

() ~I ____________ A_to_s_d_o_P~r~e_fe_it_o __________ ~ 

DECRETO "PE" n. 224, DE 18 DE JANEIRO DE 2001. 

ANDRÉ PUCCINELLI, Prefeito de Campo Grande, Capi
tal do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
resolve: 

RETIFICAR o Decreto "PE" n. 133, de 12 de janeiro de 
2001, publicado no Diário Oficial de Campo Grande n. 741, de 15 de ja-, 
neiro de 2001, na parte referente à servidora ALICE MITIKO SASAYA, 
cadastro n. 330094, de forma que onde constou "Diretora do Centro Regi
onal de Saúde Moreninha III", passe a constar "Diretora do Hospital da 
Mulher "VÓ Honória", com efeito a 'Jjartir de 17 de janeiro de 2001, 

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE JANEIRO DE 2001. 

~~. 
ANDRÉPUCCINELLI 
, Prefeito Municipal 

~o~ 
Tl-iIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 
'secreÍária Municipal de Administração 

DECRETO "PE" n. 225, DE 18DE JANEIRO DE 2001. 

ANDRÉ PUCCINELLI, Prefeito de Campo Grande: capital 
do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, r&
solve: 

NOMEAR ROSIMEIRE FERNANDES AR IAS LIMA, para 
exercer o cargo em comissão de Direção e AssessoramentÇ> Gerencial, 
simbolo CC-4, na funçao de Diretora dO Centro Regional. de Saúde More
ninha III, na Secretaria Municipal de Saúde Pública, em conformidade 
com a Lei n. 3.208, de 3 de novembro de 1995, com efeito a partir de 17 
de janeiro de 2001. - , . 

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE JANEIRO DE 2001. 

~Ji 
ANDRÉ PUCCINELLI 

~·DL0 
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Administração 

DECRETO "PE" n. 226, DE 18 DE JANEIRO DE 2001. ./ 

ANDRÉ PUCCINELLI, Prefeito de Campo Grande, capital 
do Estado de Mato Grosso do SuLDo uso de suas atribuições legais, re-
solve: \ ' 

NOMEAR CARLOS AUGUSTO BORGES, cadastro n. 
185620, para exe'rcer o cargo em comissão de Direção e Assessoramento 
Superior, símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito, em conformidade com a 
Lei n. 3.208, de 3 de novembro'de 1995, cóm efeito a partir de 1 º de janei
ro de 2001. 

CAMPO GRANDE-MS, 18})E JANEIRO DE 2001. 

({Lw~\Jj." 
ANDRE PUCCINELLI 

Prefeito Municipat 

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 
, Secretária Municipal de Administração 
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" I DECRETO "PE" n. 227, DE 18 DE JANEIRO DE 2001. 

ANDRÉ PUCCINELLI, Prefeito de Campo 'Grande, capital 
do Estado de Mato Grosso do Sul,no uso de suas atribuições legais, re-
solve; -----:: ' 

-~ 

NOMEAR ADEMIR SANTÀNA DELMONDES, cadastro n. 
297801, para exercer o cargo em comissão/de Direção e Assessoramento 
Gerencial, símbolo CC-4, no Gabinete do Prefeito, em conformidade com 
a Lei n. 3.208, de 3' de novembro de 1995, com efeito a partir de 10- de 
janeiro de 2001. 

_/ 
CAMPO GRANDE-MS, 18 DE JANEIRO DE 2001. 

~~-
ANDRÉ PUCCINELLI 

Prefeito Municipal 

~D~ 
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Administração 

DECRETO "PE" n. 228, DE 18 DE JANEIRO DE 2001. / 

ANDRÉ PUCCINELLI, I;'refeito de Campo Grande, capital 
do Estado de Mato Grosso do 'Sul, no u~o de sua~gtribuições legais, re-
solve: ' ~'~-- " ' 

NOMEAR JOSÉ MAURO PEIXOTO, cadastro n. 288780, 
para exercer o cargo em comissão de Direção e Assessoramento Inter
mediário, símbolo CC-5, no Gabinete do Prefeito, em conformidade com a 
Lei n. 3.208, de 3 de novembro de 1995, com efeito a partir de IOde janei
ro de 2001. , J' 

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE JANEIRO DE 2001. 

(Íld;;~~-
. ANDRE PUCCINELLI 

Prefeito Municipal 

~D~' 
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Administração 

<=) ~I ____ S __ ec_r_e_m_r_ia __ M_u_"_i_ci_p_a_l_d_e_A_d_m __ in_i_st_r_a_ça_-o ____ ~ 

RESOLUÇÃO "PE" SEMAD n. 49, DE 16 DE JANEIRO DE 2001. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais, resolve: 

ANULAR a Resolução "PE" SEMAD n. 341, de 21 de ja
neiro de 199B, publicada no DIOGRANDE n. 11, de 23 de janeiro de 

, 1998, na parte referente ao servidor:JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, ca
dastro n. 70882/03. 

CAMPO GRANDE-MS,16 DE JANEIRO DE 2001. 

~Dr~-
THIE HIGUCHI VIEGAS DO~? 
Secretária Municipal de Administração 

DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Apostila-se o nome da servidora 

De: Para: Processo 

Denize Monteiro Viei- Denize Monteiro Viei- 1066/2001-35 
ra ra Coelho 
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. CAMPO GRANDE-MS, 1.5 DE JANEIRO DE 2001. 

~D~ 
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Administração 

o .... 1 ___ S_e_c_r_e_ta_r-,ia_M_u_n_ic_i_p_a_1 d_e_E_d_u_ca_ça_-0 ___ ---' 

RESOlUÇÃO "PE" SEMED N. 04, DE 17 DE JANEIRO DE 2001. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, usando 
da'competência que lhe foi' atribuida pela alínea °r, inciso II, artigo l' do 
Decreto n. 7.720, de 6 de outubro de 1998, resolve: 

O E S I G N A R as servidora\.municipais Cheila Cristina 
,Vendrami Rossini, cadastro n. 0124842102,Carla de BriUo Ribeiro, 
cadastro. n. 0125440102 e luciana . Munhoz Pereira leite 
cadastro 11'. 0.15E!31 0/03,. pet:'e~centes ~o Ouadro Permanente, para que: 
sob a presldenCla da pnmelra, componham a Comissão de Sindicãncia 
com a finalidade de apurar as possíveis irregularidades constantes n~ 
Processo n, 80081/2000-23, estabelecendo o prazo de trinta dias úteis 
para apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos. 

CAMPO GRANDE-MS, 17 DE JANEIRO DE 2001. 

tI)ROF •• MARI~ACOSTA· 
. f / Secretãria Municipal de Educação 

G) .. ,-1.,... ---,_S_ec_r""'e,...ta-,r,-ia----,-M--,u--,n,....ic_i_pa_l_d_e_S....:.a_u_· d_e_P_u_' b_l_ic_a __ 

RESOlUÇÃO .i PE" SESAU' iii" 012/2001, de 17 de Janeiro de 2001. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÀÚDE PÚBLICA, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em' vista o disposto no art. 5°, 
inciso I , da' Resolução SESAU nO 08/98, de 15 de setembro 1.998 e Lei 
Complementar n° ~, de 30 de janeiro de 1996, resolve: 

APLICAR pena de advertência ao servidor Odair Garcia 
de Freitas - Cadastro nO 0212466/04, ocupante do cargo de Médico 
Ambulatorial, referência 15, classe O, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde Pública, por infrigência ao disposto no inciso I, do artigo 171 e 
com fulcro no art.l84, inciso I, combinado com o art. 203, inciso I, ambas 
~a Lei Complementar nO' 07 de 30 de janeiro de 1996. 
Processo nO 2253/2001- 18 ). 

Campo Grande/MS, 17 de Janeiro de 2001. 

~ei~ 
S1etária Municipal de Saúde Pública 

RESOLUÇÃO II PE" SESAU N° 013/2001, de 17 de Janeiro de 2001. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 5°, 
inciso I , da Resolução SESAU'no 08/98, de 15 de setembro 1.998 e Lei 
Complementar n~ 7, de 30 de janeiro de 1996, resolve: 

APLICAR pena de advertência ao servidor Marcos 
Garico! Pedraza - Cadastro no 0272981/04, ocupante do cargo de 
Médico Plantonista, referência 15, classe A, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde Pública, por infrigência ao disposto no inciso I, do 
artigo 171 e com fulcro no art 184, inciso I, combinado com o art. 203, 
inciso I, ambas da Lei Complementar nO 07 de 30 de janeiro de 1996. 
( Prócesso nO 574/2001 - 51 ). 
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Campo Grande/MS, 17 de Janeiro de 2001. 

z igUelr~i 
Secret ria Municipal de Saúde Pública 

DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA 

PROCESSO: 89891/1999 - 67 
ASSUNTO: Sindicância Administrativa 
DESPACHO: Arquivamento. 

CAMPO GRANDElMS, 17 DE JANEIRO DE 2001. 

e triz FigUei~ 
tária Municipal de Saúde Pública 

;. 

o 1 Agência Municipal de Transporte e Trânsito 

,.QRTARIA "PE" AGETRAN N° '001, DE 1SDE JANEIRO DE 2001. 

o DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 10 

, inciso V, alínea e. do Decreto n° 7.720, de. 6 de outubro .de 
1998. resolve: . . 

Prorrogar pOr trinta dias o prazo para a", Comissão, 
designada através da Resolução "PE" SETRAT nO 13. de 17 novembro de 
2000, apresentar o relatório conclusivo dos trabalhos (Processo nO 
64030/2000-81). . . 

Campo Grande/MS. 16 de janeiro de 2001 

ÓRGÃOS COLEGIADOS 

EDITÃL DE eONVOCÃeÃO. 

Convocamos o servidor PAULO HENRIQUE 
AZUAGA BRAGA, portador do cadastro no 127.000/02, ocupante do 
cargo de Professor, Referencia PH4, Classe C, do Quadro de Pessoal 
desta PMCG, para comparecer à sala da Comlsslo de Processo 
Administrativo Disciplinar (COPAD/PROJU), sito à Arthur Jorge, n" 507, 
Centro, nesta Capital, no prazo legal de 15 (quinze) dias a contar da 
data da última publicação deste edital, para tomar conhecimento do 
Processo AdministratIVo DiscIplinar no 48.23512000-11, em trAmite neSta 
Comissão Processante, contra o mesmo, podendo se fazer acompanhar 
por advogado legalmente constltuldo, dar vistas nos autos e 
acompanhar toda instrução processual, sob pana de ser declarado 
revel, de confonnldade com o art. 226 da Lei Complementar n" 07, de 
30 de janeiro de 1996 - REGIME JURIOICO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS. 

~
.<, 

RENATOCAN V 
Presidente a Proju 
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EDITAL DE CONVOCACÃO 

Convocamos a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO 
MARINHO MARTINS, portadora do cadastro no 181.110/04, ocupante 
do cargo de Professor, Referência PH4, Classe C, do Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretar1a Municipal de Educaçlo, para 
comparecer li sala da ComlssAo de Processo Administrativo 
Disciplinar (COPAD/PROJU), sito li Arthur Jorge, no 507, Centro, nesta 
Capital, no prazo legal de 15 (quinze) dIas a contar da data da í.lltlma 
publicaçlo deste edital, para tomar conhecimento do Processo 
~Inlstratlvo Olscl~lnar. no 4I.2H1200~-75, em trêmlte nesta 
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Comisslo Processante, contra a mesma, podendo se fazer acompanhar 
por advogado legalmente constltuldo, dar vistas nos autos e 
acompanhar toda instruçlo processual, sob pena de ser declarada 
revel, de conformidade com o art. 228 da LeI Complementar no 07, de 
30 de janeiro de 1996 - REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES 
PúBLICOS MUNICIPAIS. 

Campo Grande/MS, 17 de janeiro dI) 2001. 

PartelV PUBLICAÇÕES A PEDIDO 

CONCESSÃO 
PADRE ~ITOR. ~AL MINERAL L TOA ME, toma público que recebeu da 
Secretaria MUniCipal de Controle Ambiental e Urbanístico - SEMUR a 
Licença Ambiental Modalidade PRÉVIA com validade de 18 meses a contar 
de 1.0/~/2000, para a atividade de Fabricação de Suplemento Mineral 
comercIo Atacadista de Sal, localizada a Avenida CuiaM, 313 município 
de Campo Grande - MS. 

CONCESSÃO 
FRAMIL & CIA LTDA - EPP, torna público que recebeu da Secreta ia 
Municipal de Controle Urbanístico - SEMUR - a concessão da licença de 
operação, válida até a data de 08/0212004, para a atividade, de produção 
de ração animal, localizada li Rua Enoch Vieira de Almeida 292, bairro N. 
Sra. de Fátima, Campo Grande - MS. 

CONCESSÃO 

HUGO VITÓRIO RAPCHAN AGUllLAR toma pública que recebeu da 
Secretaria Municipal de Controle Ambíental e Urbanlstico - SEMUR a 
licença Ambiental - Modalidade PRÉVIA com validade de 18 meses a 
contar de 21/12/00, para atividade de LOTEAMENTO, localizada na 
GLEBA 06-B, DESMEMBRADA DA GLEBA 06 DA DNlSÃO DA 
CHAcARA COQUEIRO, LOCALIZADA NA REGIÃO URBANA DO 
BANDEIRA município de Campo Grande - MS. 

., 

REQUERIMENTO 

BALSANI & OLIVEIRA LIDA, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Controle Ambiental e Urbanístico - SEMUR a Licença 
Ambiental - Modalidade PRÉVIA para atividade de Bar e Restaurante, 
Localizada à Rua 13 de Junho, 945, Vila Cidade, município de Campo 
Grande-MS. 

CONCESSÃO 
CAVALCANTI & SILVA L TOA, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal De Controle Ambiental e Urbanlstico - SEMUR a licença 
ambiental modalidade PréVia, com validade de 18 meses a contar de 10 
de maio de 2000, para a atividade de comércio varejista e atacadista de 
inseticida, produtos de limpeza, localizada a Rua João Lemes de 
Resende N°. 1050, Jardim ltamaracá, CEP-79062370, no município de 
Campo Grande - MS. 

ADALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA NETTO toma público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Controle Ambiental e Urbanlstico - S1:MUR a 
Licença Ambiental- Modalidade Prévia com validade de 12 meses a 
contar de 07/0412000, para a atividade de Serviço de Hotelaria e 
Lanchonete, localizada li Av. Cal6geras, 1.699 - Vila Cidade no município 
de Campo Grande - MS. 

SAUDE DO ESCOLAR 
Através de mutirões de Saúde, realizados 
pela Prefeitu'ra, os estudantes das escolas .. ., . I - . muniCipais passam por uma ava: iiação médica .. 

Aqueles que apresentam problemas 
são encaminhad,os para tratamento. 

PrefeItura .Mu .. iclpal 

No Coracão Da Gente 
'-" 


