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DECRETO n. 13.067, DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A COMPETÊNCIA E APROVA A ESTRUTURA BÁSICA 
DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (PGM) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 1º À Procuradoria-Geral do Município (PGM) nos termos do disposto no art. 
25 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, compete:

I - a defesa dos interesses do Município nas questões de ordem jurídica e 
administrativa, reclamadas pelo interesse público e pela aplicação das leis vigentes;

II - a representação judicial e extrajudicial do Município, em qualquer foro ou 
juízo, e perante o contencioso administrativo;

III - a interpretação da Constituição, das leis e demais atos normativas, visando 
uniformizar a orientação a ser seguida pelos órgãos e entidades do Poder Executivo e o 
controle da apresentação e quitação dos precatórios judiciais, na forma do art. 100 da 
Constituição Federal;

IV - a promoção de declaração de inconstitucionalidade de atos ou normas 
editadas, bem como a elaboração de petição e informações que devam ser prestadas 
pelo Prefeito ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, na forma da legislação;

V - a proposição ao Prefeito Municipal de avocação de representação de quem 
tenha legitimidade para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal, estadual ou municipal; 

VI - a unificação da jurisprudência administrativa, objetivando assegurar a correta 
aplicação das leis e atos normativos do Prefeito Municipal e dirimir as controvérsias 
quanto à interpretação entre órgãos e entidades municipais; 

VII - a assistência dos atos de desapropriação imobiliária e proposição de 
medidas de caráter jurídico que visem o controle das atividades relacionadas com as 
desapropriações praticadas pelo Município;

VIII - a promoção da cobrança judicial dos débitos inscritos na dívida ativa do 
Município e a orientação aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, 
visando assegurar o cumprimento de decisões judiciais;

IX - a elaboração de minutas para apresentação de informações para serem 
prestadas pelo Prefeito Municipal, por Secretário Municipal e outros agentes políticos 
acoimadas de coatoras, relativas a medidas impugnadas por atos ou omissões 
administrativas;

X - o estudo e a elaboração, por solicitação do Prefeito Municipal, projetos de lei 
e respectivas mensagens, quando de iniciativa e competência reservada ao Chefe do 
Poder Executivo, bem como a redação de razões de veto outros atos normativos de sua 
competência;

XI - a consultoria jurídica aos órgãos e entidades integrantes da estrutura do 
Poder Executivo, bem como a emissão de pareceres, por solicitação de agentes políticos, 
para fixar interpretação de leis, atos normativos, podendo se reverter de natureza 
normativa, por decisão do Prefeito Municipal;

XII - a elaboração de minutas padrão de contratos, convênios e termos similares, 
de natureza e objetivo semelhante, e preparar termos contratuais e negociais, a pedido 
dos ordenadores de despesa interessados, para serem firmados em nome do Município 
ou de entidades municipais. 

Parágrafo único. As competências previstas nos incisos I e II do caput poderão 
ser delegadas pelo Procurador-Geral do Município a servidor público ocupante de cargo 
em comissão, com formação em Direito e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção de Mato Grosso do Sul.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Seção I
Da Estrutura Básica

Art. 2º A Procuradoria-Geral do Município (PGM) tem a seguinte estrutura básica:

I - órgãos colegiados:

a) Câmara de Conciliação Fiscal;

b) Conselho Permanente de Procuradores.

II - unidades organizacionais de assessoramento:

a) Assessoria Técnica Jurídica;

b) Escritório de Representação em Brasília;

c) Coordenadoria de Cartório.

III - unidades organizacionais de atividades operacionais:

a) Procuradoria de Assuntos Imobiliários:

1. Assessoria Executiva de Assuntos Imobiliários;

2. Gerência de Assuntos Judiciais Imobiliários;

3. Gerência de Assuntos Administrativos Imobiliários;

4. Gerência de Ocupação Irregular de Área Pública;

5. Serviço de Triagem de Processos Imobiliários.

b) Procuradoria de Assuntos Fiscais:

1. Assessoria Executiva de Assuntos Fiscais;

2. Gerência de Execução Fiscal;

3. Gerência de Dívida Ativa;

4. Serviço de Triagem de Processos de Assuntos Fiscais;

c) Procuradoria de Assuntos Cíveis e Residuais:

1. Assessoria Executiva de Assuntos Cíveis e Residuais;

2. Gerência de Ações Cíveis e Residuais;

3. Gerência de Ações Trabalhistas, Funcionais e Previdenciários;

4. Gerência de Ações Tributárias e Econômico-Financeiras;

5. Gerência de Representação em Audiências;

6. Serviço de Triagem de Processos de Assuntos Cíveis e Residuais.

d) Procuradoria de Consulta e Assessoramento:

1. Assessoria Executiva de Consulta e Assessoramento;

2. Serviço de Triagem de Processos.

e) Superintendência de Técnica Legislativa:

1. Divisão de Biblioteca e Documentação;

2. Divisão de Elaboração e Padronização Institucional;

3. Serviço de Triagem de Processos.

IV - unidades organizacionais de atividades instrumentais:

a) Gerência de Orçamento e Finanças;

b) Gerência Administrativa.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º A Procuradoria-Geral do Município (PGM), de conformidade com o art. 12 
da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, terá estabelecido no seu regimento interno: 

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

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

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

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

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

§ 2º O regimento interno será elaborado pela Procuradoria-Geral do Município e 
encaminhado à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação para análise 
e submetido à aprovação do Prefeito Municipal. 

Art. 4º A estrutura básica da Procuradoria-Geral do Município (PGM) é 
representada no organograma constante do Anexo. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1º de janeiro de 2017.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE JANEIRO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

ALEXANDRE ÁVALO SANTANA
Procurador-Geral do Município

ANTÔNIO CÉZAR LACERDA ALVES
Secretário Municipal de Governo
e Relações Institucionais
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DECRETO n. 13.068, DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A COMPETÊNCIA E APROVA A ESTRUTURA BÁSICA DA 
SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE (SUBJUV) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 1º A Subsecretaria de Políticas para a Juventude (SUBJUV), nos termos do 
disposto no art.14, inciso XV da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, compete:

I - a proposição, o desenvolvimento e a manutenção de programas, ações e 
projetos para a execução das políticas públicas para a juventude, em conformidade com 
a Lei Federal n. 12.852, de 5 de agosto de 2013 (Estatuto da Juventude), e do Sistema 
Nacional de Juventude;

II - a formulação e a disseminação das políticas e das diretrizes governamentais 
para o fomento e o desenvolvimento de programas, projetos e de atividades de integração 
das ações voltadas para a juventude;

III - o incentivo e o apoio às iniciativas da sociedade civil destinadas ao 
fortalecimento da auto-organização dos jovens e a utilização de instrumentos para 
assegurar que o Município garanta aos jovens o exercício pleno dos seus direitos;

IV - o desenvolvimento de estudos, de debates e de pesquisas sobre as condições 
de vida da juventude sul-mato-grossense, objetivando a implementação de ações de 
atendimento social, cultural e profissional, em articulação com os órgãos municipais e 
estaduais;

V - a promoção de campanhas de conscientização e de programas educativos, em 
conjunto com instituições de ensino e pesquisa e outros organismos, sobre problemas, 
necessidades, potencialidades, direitos e deveres dos jovens.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Seção I
Da Estrutura Básica

Art. 2º A Subsecretaria de Políticas para a Juventude (SUBJUV) tem a seguinte 
estrutura básica:

I - órgão colegiado:

a) Conselho Municipal da Juventude.

II - unidades organizacionais de assessoramento:

a) Assessoria Jurídica;

b) Assessoria de Apoio Administrativo e Operacional.

III - unidades organizacionais de atividades operacionais:

a) Coordenadoria de Saúde, Cultura e Esportes para os Jovens:

1. Divisão de Pesquisa e Ações de Saúde;

2. Divisão de Incentivo e Desenvolvimento Cultural e de Esportes.

b) Coordenadoria de Educação e Profissionalização do Jovem:

1. Divisão de Cursos, Eventos e Ações de Educação e Profissionalização.

c) Coordenadoria de Projetos e Captação de Recursos:

1. Divisão de Captação de Recursos.

d) Coordenadoria da Juventude:

1. Divisão de Mobilização.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º A Subsecretaria de Políticas para a Juventude, de conformidade com o 
art. 12 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, terá estabelecido no seu regimento 
interno: 

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

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

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

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


