
 

 

DECRETO n. 11.281, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. 
 
 
REGULAMENTA A EXECUÇÃO DO TERMO DE 
COMPROMISSO, REFERENTE À CONSTRUÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS DE QUE 
TRATA A LEI COMPLEMENTAR n. 74, DE 6/9/2005, 
QUE DISPÕE SOBRE O ORDENAMENTO DO USO 
E DA OCUPAÇÃO DO SOLO E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
 
NELSON TRAD FILHO, Prefeito de Campo Grande, 

Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais 
que lhe confere o inciso VI, do art. 67, da Lei Orgânica de Campo Grande-
MS, de 4 de abril de 1990; 

 
Considerando a necessidade de agilizar a execução 

dos equipamentos comunitários, exigidos por ocasião dos empreendimentos 
residenciais que geram ocupação imediata; 

 
Considerando a necessidade em disciplinar e otimizar 

a implantação desses equipamentos comunitários nas respectivas Regiões 
Urbanas, vinculados as localizações dos empreendimentos residenciais. 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º. Este Decreto regulamenta a execução do 

Termo de Compromisso referente à construção de equipamentos comunitários 
de que tratam os artigos 27, 28 e 29, da Lei Complementar n. 74, de 6/9/2005, 
que dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo e suas 
alterações, para os empreendimentos residenciais com mais de 50 unidades 
habitacionais e aqueles sujeitos ao Estudo do Impacto de Vizinhança. 

 
Parágrafo único. Os equipamentos comunitários serão 

executados nas respectivas Regiões Urbanas, vinculados às localizações dos 
empreendimentos residenciais. 

 
Art. 2º. Por solicitação do empreendedor, e em 

situação extraordinária, nos casos em que a área dos equipamentos 
comunitários a serem construídos não corresponder às edificações 
padronizadas pela Prefeitura, em contrapartida, estas exigências poderão ser 
restituídas/ressarcidas em equivalência financeira, com base nas planilhas 
de custos da Prefeitura de Campo Grande e será depositada em conta 
corrente específica, vinculada a respectiva Região Urbana, para a 
construção de equipamentos públicos comunitários. 
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Art. 3º. O valor expresso no Termo de Compromisso 
poderá ser pago em até 12 parcelas mensais, cujo valor mínimo é de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 
§ 1º. A correção das parcelas dar-se-á através do 

Índice Nacional da Construção Civil - INCC - coluna 35 da Fundação 
Getúlio Vargas/FGV. 

 
§ 2º. O recebimento do “Habite-se” do empreendimento 

fica condicionado à conclusão do pagamento da contrapartida estabelecida no 
Termo de Compromisso. 

 
Art. 4º. A equivalência financeira vinculadas às 

respectivas Regiões Urbanas será administrada através do Departamento 
do Tesouro-DETES/Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e 
Controle - SEPLANFIC. 

 
Parágrafo único. Constituem receitas vinculadas às 

Regiões Urbanas: 

I. Equivalência financeira provenientes dos Termos 
de Compromissos; 

II. Rendimentos auferidos de aplicações financeiras; 

III. Outras receitas; 
 
Art. 5º. No ato da execução orçamentária e financeira, 

referente à construção dos equipamentos públicos comunitários, vinculada à 
respectiva Região Urbana, o registro da despesa dar-se-á através de 
Fonte de Recurso específica.  

 
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

CAMPO GRANDE-MS, 2 DE AGOSTO DE 2010. 
 

 
 

NELSON TRAD FILHO 
Prefeito Municipal 
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