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LEI n. 5.174, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR O CARTÃO ÚNICO CRIANÇA CIDADÃ, 
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar, no Município de Campo 
Grande, o Cartão Único Criança Cidadã pelo qual crianças com menos de 6 (seis) anos de 
idade têm direito ao acesso gratuito, digno e cidadão ao sistema do transporte público.

Art. 2º. Fica autorizada a modernização do sistema para possibilitar a identificação 
digital de passageiros, cabendo ao Poder Executivo Municipal estabelecer normas 
e procedimentos necessários para estruturação e funcionamento no sentido de 
regulamentar a presente Lei. 

Art. 3º. A implementação desta Lei se dará de forma gradativa, cadastrando os usuários, 
produzindo os Cartões com a identificação das crianças para utilizarem o transporte 
público e a posterior modernização do sistema para identificação digital. 

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 

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

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.175, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE APROVEITAMENTO DE MADEIRA DE PODAS DE ÁRVORES 
NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS. 

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

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Aproveitamento de Madeira de Podas de Árvores 
- PAMPA, no Município de Campo Grande-MS.

Art. 2º. O PAMPA tem por objetivo:
I - gerar benefícios econômicos e ambientais;
II - reduzir o desmatamento;
III - contribuir para aumentar a vida útil dos aterros.

Art. 3º. Compete ao Programa de Aproveitamento de Madeiras de Podas de Árvores:
I - transformação dos resíduos de podas de árvores em combustíveis e lenha para utilização 
em fornos de cerâmicas, olarias, pizzarias, padarias e lareiras, conforme as necessidades de 
estabelecimentos comerciais;
II - aproveitamento das madeiras em confecção de cabos de ferramentas e utensílios em 
geral, inclusive domésticos;
III - utilização de folhas e galhos finos para criação de adubos e o reaproveitamento em 
praças e jardins da cidade.

Art. 4º. O Poder Executivo deverá designar, após estudos, áreas com dimensões adequadas 
para implementação do PAMPA. 

Art. 5º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios com universidades, escolas, ONGs 
(Organizações Não-Governamentais), entidades relacionadas ao meio ambiente e iniciativa 
privada com a finalidade de desenvolver pesquisas para o aprimoramento técnico e 
científico do presente Programa. 

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário

Art. 7º. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.176, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO À GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º. Fica instituída a Política Municipal de Prevenção e Atendimento à gravidez na 
adolescência, nos termos da presente Lei.

Art. 2º. Constituem objeto da Política Municipal de Prevenção e Atendimento à Gravidez na 
Adolescência:
I - a promoção da prevenção da gravidez precoce, através de ações desenvolvidas nos 
serviços de saúde e nas escolas;
II - a orientação quanto aos métodos contraceptivos;
III - o atendimento psicológico grupal e individual e a orientação psicossocial;
IV - integrar a família na discussão sobre prevenção;
V - estimular a pratica de atividades extracurriculares como forma de entretenimento, de 
vivenciar experiências de solidariedade e de autoajuda;
VI - o atendimento ambulatorial e o acompanhamento pré-natal.

Art. 3º. A Política Municipal de Prevenção e Atendimento à Gravidez na Adolescência 
atenderá aos seguintes requisitos, com participação do Conselho Tutelar:
I - serão desenvolvidas por uma equipe interdisciplinar, formada por médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, enfermeiros e educadores;
II - deverá respeitar e seguir as diretrizes gerais previstas na legislação em vigor 
referente aos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 4º. Poderão ser celebrados convênios com órgãos federais, estaduais e 
entidades representativas da sociedade civil de assistência medica e social, para 
cumprimento dos objetivos desta Lei.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações 
próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.177, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

INSTITUI O PLANO DE CICLOVIAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º. Fica instituído no Município de Campo Grande-MS o Plano Municipal de Ciclovias. 
Parágrafo único. A promoção do desenvolvimento do Plano Municipal de Ciclovias tem 
como princípio o cumprimento das funções sociais da Cidade, nos termos da Lei Orgânica 
do Município de Campo Grande, garantindo:
I - a segurança para os usuários de bicicletas, como transporte alternativo, de baixo 
custo e isento de poluição;
II - a divisão do espaço público de uma maneira mais democrática e justa;
III - a integração das ações públicas e privadas por meio de programas e projetos de 
atuação;
IV - a promoção da qualidade de vida e do ambiente por meio do desenvolvimento da 
mobilidade urbana sustentável e da acessibilidade universal; e 
V - o enriquecimento cultural da cidade pela diversificação, atratividade, competitividade 
e pela inclusão social.

Art. 2º. O Plano Municipal Cicloviário incorpora os enfoques ambiental e social de planejamento 
na definição do modelo a ser desenvolvido, oferecendo o modal bicicleta à população como 
uma opção de transporte para o atendimento das demandas de deslocamento no espaço 
urbano, em condições de segurança e conforto, mediante o planejamento e à gestão 
integrada de todos os modos de transporte, garantindo a prioridade aos meios de 
transporte coletivo e aos meios não motorizados. 

Art. 3º. Constitui o Sistema Cicloviário do Município de Campo Grande-MS a rede física 
composta pela infraestrutura destinada ao transporte cicloviário. 

§ 1º. São consideradas ciclovias, as vias que possuem potencial de serem utilizadas por 
ciclistas, observando-se as condições de relevo, pavimento e tráfego.

§ 2º. A infraestrutura da rede cicloviária será implantada nas vias do Município de 
Campo Grande-MS pelo Poder Executivo Municipal devendo levar em consideração as 
características das diversas categorias estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano, e alterações posteriores. 

§ 3º. Todos os projetos de construção ou expansão das vias públicas no Município de Campo 
Grande - MS deverão incluir a implantação do sistema cicloviário, com toda a sinalização 
horizontal, vertical e semafórica necessária, conforme determina a legislação do trânsito. 

Art. 4º. A Rede Cicloviária é composta por ciclovias, ciclofaixas e vias de tráfego 
compartilhado. 

Art. 5º. São características da Rede Cicloviária rotas diretas, sem desvios e que proporcionam 
maior velocidade no deslocamento, menor gasto de energia e maior segurança, sem causar 
conflito com os diferentes modais. 

Art. 6º. Na elaboração dos projetos e na construção de praças e parques públicos, o 
Poder Executivo Municipal deverá analisar a viabilidade de inserção desses equipamentos 
na Rede Cicloviária. 

Art. 7º. Na implantação de quaisquer equipamentos urbanos associados aos serviços de 
transporte coletivo urbano no Município de Campo Grande-MS, deverão ser incluídas nos 
projetos as instalações para estacionamento e guarda de bicicletas. 

Parágrafo único. Nas instalações de bicicletários, os custos para sua operação e 
manutenção, inclusive de seguro das bicicletas, deverão ser internalizados nos 
respectivos serviços, sendo vedada a cobrança de quantia adicional à tarifa de utilização 
paga pelos usuários ciclistas. 

Art. 8º. A circulação de bicicletas nas vias e nos espaços públicos do Município de Campo 
Grande-MS, será regida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pelas Resoluções 
complementares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

Art. 9º. Fica instituída nesta lei a campanha permanente de educação para a circulação 
viária. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal deverá impulsionar a campanha permanente 
de educação por intermédio de seu órgão municipal competente.

Art. 10. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. O poder Executivo Municipal deverá regulamentar a presente Lei no prazo de 30 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.178, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO DE PLACAS OU CARTAZES, EM LOCAL VISÍVEL, 
EM TODAS AS MATERNIDADES E HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA OU PARTICULAR DO MUNICÍPIO 


