
DECRETO n. 9.573, DE 27 DE MARÇO DE 2006. 
 
ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO DECRETO n. 9.436, 
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE REGULAMENTA 
A EMISSÃO DE GUIA DE DIRETRIZES URBANÍSTICAS 
GDU E DE GUIA DE DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTO 
EM ÁREA RURAL - GDR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
NELSON TRAD FILHO, Prefeito Municipal de Campo 

Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
D E C R E T A: 
 

Art. 1º - A Guia de Diretrizes Urbanísticas - GDU, instituída 
como etapa precedente a aprovação de empreendimentos ou atividades 
localizadas na Área Especial de Interesse Cultural estabelecida no Plano 
Diretor, poderá conceder condições específicas referentes aos índices 
urbanísticos, usos, acessos e vagas de estacionamento para o 
licenciamento de empreendimentos e de atividades “não-conformes”. 

Art. 2º - A Guia de Diretrizes Urbanísticas - GDU de que 
trata o art. 1º deste Decreto fornecerá: 

I - diretrizes quanto ao nível de interferência nos 
empreendimentos localizados na Área Especial de Interesse Cultural, 
estabelecida no Plano Diretor de Campo Grande; 

II - valor da contrapartida em razão da concessão de 
condições específicas; 

III - indicação da destinação da contrapartida, a qual 
deverá, necessariamente, ser revertida para a preservação, manutenção, 
restauração ou recuperação dos bens de interesse histórico ou cultural, 
localizados na Área Especial de Interesse Cultural; 

IV - indicação da exigência de convênios para o 
atendimento de vagas de estacionamento quando as vagas exigidas, 
conforme a Lei Complementar n. 74, de 6 de setembro de 2005, com 
modificações introduzidas pela Lei Complementar n. 76, de 4 de 
novembro de 2005, forem superiores a 15 (quinze), ou quando o órgão 
municipal de trânsito solicitar.  

Art. 3º - A GDU emitida servirá de base para a confecção 
de Termo de Compromisso firmado entre o empreendedor e a Prefeitura 
Municipal de Campo Grande contendo: 

I - identificação das partes interessadas; 

II - fundamento legal; 

III - descrição da área objeto da GDU; 
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IV - objeto da concessão de condições específicas: 
índices urbanísticos, usos, acessos ou vagas de estacionamento; 

V - valor da contrapartida e o local onde será aplicada; 

VI - condição de expedição do “habite-se” ou de qualquer 
licença para funcionamento da atividade; 

VII - indicação do foro; 

VIII - assinatura das partes. 

§ 1º - O empreendedor poderá efetuar o pagamento da 
contrapartida em até 6 (seis) parcelas, as quais serão implantadas na 
inscrição imobiliária do imóvel. 

§ 2º - A expedição do alvará de construção ou qualquer 
licença para intervenção no imóvel só será autorizada após a formalização 
do Termo de Compromisso. 

§ 3º - A expedição do “habite-se” do empreendimento ou 
de qualquer licença para funcionamento da atividade, fica condicionada a 
conclusão das exigências estabelecidas na GDU e no Termo de 
Compromisso, inclusive com a quitação total do valor da contrapartida. 

Art. 4º - Para o cálculo da contrapartida serão utilizados 
os seguintes parâmetros: 

I - para a concessão de condições específicas referentes 
às vagas de estacionamento, será: CP = Vx23,04xVAxF1xF2, onde: 

CP - Valor da Contrapartida; 

V - Número de vagas exigidas, segundo a Lei Complementar 
n. 74/2005 e suas alterações; 

VA - Valor do metro quadrado da terra nua do imóvel 
onde o empreendimento ou atividade será realizado; 

F1 - Fator de depreciação de vagas, nas seguintes condições: 

Até 5 vagas     F1= 0,30; 

De 6 a 10  vagas     F1= 0,35; 

De 11 a 15 vagas     F1= 0,40; 

De 16 a 20 vagas    F1= 0,45; 

De 21 a 25 vagas    F1= 0,50; 

De 26 a 30 vagas    F1= 0,60; 

De 31 a 35 vagas    F1= 0,65; 

Acima de 36 vagas    F1= 0,70; 

F2 - Fator de relevância histórica/cultural do empreendimento, 
nas seguintes condições: 

Sem       F2= 1,00; 

Médio      F2= 0,50; 

Grande      F2= 0,30; 
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II - para a concessão de condições específicas referentes 
às categorias de uso, será: CP = AxVAxF2xF3, onde: 

CP - Valor da Contrapartida; 

A - Área do empreendimento que exceder ao enquadramento 
das categorias de uso permitidas na Lei Complementar n. 74/05 e suas 
alterações; 

VA - Valor do metro quadrado da terra nua do imóvel 
onde o empreendimento ou atividade será realizado; 

F2 - Fator de relevância histórica/cultural do empreendimento, 
nas seguintes condições: 

Sem       F2= 1,00; 

Médio      F2= 0,50; 

Grande      F2= 0,30; 

F3 - Fator de depreciação de porte e da atividade, nas 
seguintes condições: 

a) quando exceder ao porte permitido na respectiva zona -  

Até 100 m² de área     F3= 0,50; 

Acima de 100 e até 200 m² de área  F3= 0,55; 

Acima de 200 e até 300 m² de área  F3= 0,60; 

Acima de 300 e até 400 m² de área  F3= 0,70; 

Acima de 400 e até 500 m² de área  F3= 0,80; 

Acima de 500 e até 1000 m² de área  F3= 0,90; 

Acima de 1000 m² de área   F3= 1,00; 

b) quando a atividade não for permitida na zona -  

Até 100 m² de área     F3= 2,00; 

Acima de 100 e até 200 m² de área  F3= 2,10; 

Acima de 200 e até 300 m² de área  F3= 2,20; 

Acima de 300 e até 400 m² de área  F3= 2,30; 

Acima de 400 e até 500 m² de área  F3= 2,40; 

Acima de 500 e até 1000 m² de área  F3= 2,50; 

Acima de 1000 m² de área   F3= 3,00; 

III - para a concessão de condições específicas referentes 
aos índices urbanísticos, será: CP = AxVAxF2xF4. 

Onde: 

CP - Valor da Contrapartida; 
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A - Área do empreendimento que excede aos índices 
urbanísticos segundo a Lei Complementar n. 74/05 e suas alterações; 

VA - Valor do metro quadrado da terra nua do imóvel 
onde o empreendimento ou atividade será realizado; 

F2 - Fator de relevância histórica/cultural do empreendimento, 
nas seguintes condições: 

Sem       F2= 1,00; 

Médio      F2= 0,50; 

Grande      F2= 0,30; 

F4 - Fator de depreciação dos índices urbanísticos 
(CA - Coeficiente de Aproveitamento; IE - Índice de Elevação; TO - Taxa 
de Ocupação), quando houver acréscimos nas seguintes condições: 

Abaixo de 10%     F4= 1,00; 

Entre 10 e 50%      F4= 1,20; 

Acima de 50%     F4= 1,50; 

Parágrafo único - No caso de mais de uma concessão 
de condições específicas, o valor total será a soma de todas as 
contrapartidas. 

Art. 5º - As condições estabelecidas neste Decreto não 
eximem o empreendedor do cumprimento: 

I - das demais exigências legais; 

II - do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, 
quando solicitado; 

III - do licenciamento ambiental, quando solicitado; 

IV - das demais exigências estabelecidas na GDU; 

V - do pagamento de quaisquer tributos ou multas 
aplicadas ao empreendimento.  

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

CAMPO GRANDE-MS, 27 DE MARÇO DE 2006. 
 
 
 
 

NELSON TRAD FILHO 
Prefeito Municipal 
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