
DECRETO n. 9.435, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 

DISPÕE SOBRE A NORMATIZAÇÃO PARA A 
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE. 

 

NELSON TRAD FILHO, Prefeito Municipal de Campo 
Grande, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 
disposto no art. 30 da Lei Complementar  n. 74, de 6/9/2005 - Lei do 
Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município, 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Para efeitos deste Decreto, considera-se 
CERTIDÃO DE CONFORMIDADE, o documento emitido pela 
Administração Pública Municipal, que informará, a luz da legislação 
vigente, o enquadramento das categorias de uso e suas restrições quanto 
ao ordenamento do uso e da ocupação do solo. 
 

Art. 2º - O fornecimento da CERTIDÃO DE CON-
FORMIDADE será objeto de solicitação do proprietário do imóvel ou de 
seu representante legal, que deverá apresentar os seguintes documentos:  

I - Requerimento assinado pelo proprietário do imóvel 
contendo: 

a) Nome do Requerente; 
b) Descrição do empreendimento e/ou da atividade a 
ser implantado; 
c) Local onde será implantado o empreendimento 
e/ou a atividade contendo todas as informações para a 
localização do imóvel, inclusive a inscrição imobiliária. 

II - Título de Propriedade do Imóvel averbado na Prefeitura. 
III - Croqui de Localização do Imóvel contendo: 

a) Nome e largura do(s) logradouro(s) público(s) de 
acesso(s) confrontante(s) ao imóvel, contendo a 
amarração à esquina mais próxima com indicação da 
distância; 
b) Direção Norte; 
c) Levantamento identificando em um raio de 100 
(cem) metros a existência de: 

1. cursos d´água; 
2. estradas, rodovias, dutovias, ferrovias, etc; 
3. faixas de servidão ou domínio público; 
4. faixas não edificantes ou de proteção especial 

prevista em Lei. 
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d) Caso se localize em Área Rural: 
1. amarração ao perímetro urbano com a 
indicação da distância; 
2. informação da denominação do acesso 
confrontante (corredor público, faixa de servidão 
ou domínio público, estrada ou rodovia municipal, 
estadual ou federal, etc.). 

 
Art. 3º - Caberá a SEMUR - Secretaria Municipal de 

Controle Urbanístico fornecer a CERTIDÃO DE CONFORMIDADE, contendo 
a classificação do empreendimento e/ou atividade em “conforme” ou em 
“não conforme”. 

 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE NOVEMBRO DE 2005. 

 
 
 
 

NELSON TRAD FILHO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 
CAMPO GRANDE-MS - DIOGRANDE 
n. 1.933, DE 11/11/2005. 
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