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P O D E R  E X E C U T I V OPARTE I

DECRETOS

DECRETO n. 13.252, DE 22 DE AGOSTO DE 2017.

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO (PLANURB).

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI e VIII, alínea “a” 
do art. 67, da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no art. 33, da Lei n. 
5.793, de 3 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo deste Decreto, o Regimento Interno da 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), integrante da 
estrutura básica da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em conformidade com sua 
estrutura básica aprovada pelo Decreto n. 13.045, de 17de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE AGOSTO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

ANEXO I AO DECRETO n. 13.252/2017.

REGIMENTO INTERNO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
PLANEJAMENTO URBANO (PLANURB)

TÍTULO I
NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
NATUREZA 

Art. 1º A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), 
criada pela Lei n. 3.183, de 22 de agosto de 1995, modificada pela Lei n. 4.237, de 1º 
de dezembro de 2004, pela Lei n. 4.722, de 1º de janeiro de 2009 e pela Lei 5.793, de 3 
de janeiro de 2017, é órgão da administração indireta da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, autônomo, integrante do grupamento instrumental e vinculado diretamente ao 
Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
FINALIDADE

Art. 2º A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) 
tem por finalidade formular e revisar a política urbana de Campo Grande, seu plano 
diretor e apoiar tecnicamente as ações da administração municipal nas questões ligadas 
ao planejamento físico-territorial e de meio ambiente do Município, por meio de uma 

gestão democrática e participativa, mediante as seguintes diretrizes:

I - garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 
as presentes e futuras gerações;

II - gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e meio 
ambiente;

III - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 
sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;

IV - a gestão colegiada do Sistema Municipal de Planejamento (SMP);

V - a gestão colegiada do Sistema Municipal de Geoprocessamento (SIMGEO);

VI - a gestão democrática da cidade nos termos da Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho 
de 2001 - Estatuto da Cidade.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 
(PLANURB), diretamente vinculada ao chefe do Poder Executivo, para a consecução de 
suas finalidades, compete: 

I - a proposição, a elaboração, a coordenação e o acompanhamento da 
implementação da política, planos, projetos e programas de natureza ambiental no 
Município e a formulação e a operacionalização da política de educação ambiental; 

II - a coleta, a sistematização e a divulgação de informações sociais, econômicas, 
estatísticas, geográficas, cartográficas, de infraestrutura e demais informes relativos ao 
Município; 

III - a análise e avaliação da situação físico-territorial e socioeconômica setorial 
e elaboração, coordenação e acompanhamento da implementação dos planos físicos, 
projetos e programas de natureza urbanística, inclusive sua legislação, conforme o art. 
3º da Lei n. 3.183, de 22 de agosto de 1995; 

IV - a formulação das diretrizes para o ordenamento do uso e ocupação do solo 
e proposição de programas e projetos ambientais e urbanísticos para apreciação do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU) e do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente (CMMA);

V - a elaboração do plano de mobilidade do Município de Campo Grande e a 
realização de estudos e pesquisas para formulação de políticas e identificação de soluções 
para acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

VI - a formulação e a proposição de projetos e ações para assegurar o 
fortalecimento e intermodalidade nos deslocamentos urbanos;

VII - a formulação de políticas, planos e projetos visando a mitigação dos custos 
ambientais, urbanísticos, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e de 
cargas;

VIII - o planejamento e a proposição de ações voltadas para o desenvolvimento 
sustentável do Município, nas dimensões socioeconômicas, habitacionais, transporte e 
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mobilidade urbana, meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural-paisagístico;

IX - a coordenação da participação dos Conselhos Regionais e da sociedade civil 
nas discussões referentes à política de desenvolvimento sustentável e nas discussões 
sobre os instrumentos de planejamento orçamentário; 

X - a formulação e proposição de normas sobre o zoneamento, ocupação e 
parcelamento do solo, do plano viário, de instalação e expansão do mobiliário urbano 
e atividades correlatas à ocupação do espaço físico e territorial, em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana(SEMADUR); 

XI - o acompanhamento, o controle e a implementação do Plano Diretor do 
Município e, quando couber, a formulação de outros dispositivos legais previstos no 
Estatuto das Cidades e dos instrumentos legais que lhe são complementares, em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR); 

XII - a promoção de cursos e seminários e realização de estudos e pesquisas 
socioeconômicas, científicas, tecnológicas, ambientais e urbanísticas de interesse do 
Município.

TÍTULO II
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL

Art. 4º A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) 
dispõe da seguinte estrutura organizacional:

I - Órgãos de Direção Superior:

a) Diretor-Presidente;

b) Diretor-Adjunto.

II - Órgãos Colegiados:

a) Conselho Administrativo;

b) Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU);

c) Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA);

d) Conselhos Regionais:

1. Conselho Regional da Região Urbana do Distrito de Anhanduí;

2. Conselho Regional da Região Urbana do Distrito de Rochedinho;

3. Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho;

4. Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira;

5. Conselho Regional da Região Urbana do Centro;

6. Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu;

7. Conselho Regional da Região Urbana da Lagoa;

8. Conselho Regional da Região Urbana do Prosa;

9. Conselho Regional da Região Urbana do Segredo.

e) Comitê de Acessibilidade e Mobilidade Urbana;

f) Comitê de Meio Ambiente;

g) Comitê do Uso do Solo.

III - Unidades Organizacionais de Assessoramento:

a) Assessoria Técnica (ASTEC);

b) Assessoria de Parcerias (ASPAR);

c) Procuradoria Jurídica (ASJUR).

IV - Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais:

a) Diretoria de Planejamento Urbano (DPU):

1. Divisão de Urbanismo (DIURB):

1.1. Setor de Mobilidade e Acessibilidade;

1.2. Setor de Habitação;

1.3. Setor de Preservação do Patrimônio Cultural.

2. Divisão de Monitoramento de Planos, Programas e Projetos (DIMP):

2.1. Setor de Projetos;

2.2. Setor de Monitoramento e Acompanhamento;

2.3. Setor de Implementação de Instrumentos Urbanísticos.

3. Divisão do Uso do Solo (DIUS):

3.1. Setor de GDU;

3.2. Setor de Estudos.

b) Diretoria de Planejamento Ambiental (DPA):

1. Divisão de Parques e Praças (DIPRA):

1.1. Setor de Parques e Praças;

1.2. Setor de Arborização;

1.3. Setor de Assessoria ao PROPAM.

2. Divisão de Meio Ambiente (DIMA):

2.1. Setor de Preservação do Patrimônio Natural;

2.2. Setor de Educação Ambiental;

2.3. Setor de Políticas Ambientais.

3. Divisão de Saneamento Ambiental (DSAM):

3.1. Setor de Drenagem;

3.2. Setor de Resíduos e Vetores;

3.3. Setor de Água, Esgoto e Incêndio.

c) Diretoria de Avaliação, Produção e Análise da Informação (DAP):

1. Divisão de Geoprocessamento (DGEO):

1.1. Setor do Sistema Municipal de Geoprocessamento (SIMGEO);

1.2. Setor de Atendimento Interno;

1.3. Setor de Suporte Tecnológico.

2. Divisão de Estatística (DEST):

2.1. Setor do Sistema Municipal de Informações Georreferenciadas para 
Planejamento e Gestão de Campo Grande (SISGRAN);

2.2. Setor de Atendimento.

3. Divisão de Indicadores de Desempenho (DIDE):

3.1. Setor de Análise Qualitativa e Monitoramento de Dados;

3.2. Setor de Análise Interna.

4. Setor de Suporte de Informática;

5. Setor de Assessoria à Diretoria.

d) Diretoria de Gestão Democrática (DGD):

1. Divisão de Documentação Técnica e Informação (DDOC):

1.1. Setor de Tratamento da Informação;

1.2. Setor de Atendimento ao Usuário e Interlocução Externa;

1.3. Setor de Disseminação das Informações;

1.4. Setor de Comunicação.

2. Divisão de Governança Local (DIGOV):

2.1. Setor de Capacitação;

2.2. Setor de Governança Local.

V - Unidades Organizacionais de Atividades Instrumentais:

a) Gerência Administrativa e Financeira (GEAF):

1. Divisão de Orçamento e Finanças (DIOF);

2. Divisão Administrativa (DIAD):

2.1. Setor de Patrimônio;

2.2. Setor de Logística;

2.3. Setor de Suporte Administrativo.

3. Divisão de Controle de Convênios e Parcerias (DICP);

4. Setor de Protocolo.
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TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I
Dos Órgãos de Direção Superior

Seção I
Das Competências do Diretor-Presidente

Art. 5º Ao Diretor-Presidente compete:

I - administrar, coordenar, acompanhar e controlar o planejamento e execução das 
atividades da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB);

II - cumprir e fazer cumprir a legislação vigente e as decisões do Conselho 
Administrativo;

III - propor os nomes dos servidores que integrarão o Quadro de Pessoal da 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) para aprovação, 
homologação e nomeação do Prefeito; 

IV - coordenar a elaboração do Regimento da Agência;

V - coordenar a elaboração do programa anual de trabalho, orçamento, relatório 
de prestação de contas e balanço anual da Agência, remetendo aos órgãos competentes;

VI - baixar portarias e expedir normas e instruções gerais relativas ao 
funcionamento da Agência; 

VII - representar a Agência, judicial e extrajudicialmente;

VIII - delegar competência de natureza administrativa aos titulares de cargos e 
funções da Agência, na forma da legislação vigente;

IX - firmar acordos, contratos e convênios relacionados com as atividades da 
Agência, bem como conceder prorrogação dos mesmos, quando necessário;

X - autorizar a abertura de processo para a realização de licitações para a aquisição 
de bens, contratação de serviços e alienação de bens da PLANURB; 

XI - autorizar e ordenar despesas;

XII - apresentar ao Conselho Administrativo a proposta orçamentária para o 
exercício seguinte e o balanço geral do exercício anterior; 

XIII - indicar um representante para substituí-lo em seus impedimentos legais ou 
eventuais, inclusive em sua representação funcional; 

XIV - colaborar com a formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 

XV - praticar os demais atos de sua competência, inerentes ao cargo. 

Seção II
Das Competências do Diretor-Adjunto

Art. 6º Ao Diretor-Adjunto, subordinado diretamente ao Diretor-Presidente, 
compete:

I - administrar, coordenar, acompanhar e controlar o planejamento e execução das 
atividades da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB);

II - prestar assistência ao Diretor-Presidente da PLANURB em suas atribuições 
e nos assuntos de natureza administrativa, técnica, jurídica, controle de despesas de 
pessoal e de gestão orçamentária, econômica e financeira;

III - coordenar o relacionamento social e político da Agência e responder pela 
articulação dos contatos institucionais da Agência;

IV - promover a articulação da PLANURB com os demais órgãos e entidades da 
Prefeitura de Campo Grande;

V - coordenar e controlar o fluxo de informações de interesse da Agência, orientar 
os serviços de recepção, agenda de compromissos e atendimento ao Diretor-Presidente;

VI- receber, distribuir, preparar e controlar expedientes, e outros documentos 
para encaminhamento ou despacho do Diretor-Presidente;

VII - estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitucional com órgãos 
e entidades que atuam direta ou indiretamente na área de competência da PLANURB;

VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

CAPÍTULO II
Dos Órgãos Colegiados

Seção I
Do Conselho Administrativo

Art. 7º O Conselho Administrativo da Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (PLANURB) é composto por 8 (oito) membros titulares com seus 
respectivos suplentes, assim constituído:

I - Na condição de membros natos:

a) Chefe de Gabinete do Prefeito; 

b) Secretário Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN);

c) Procurador-Geral do Município (PGM);

d) Secretário Municipal de Gestão (SEGES); 

e) Diretor-Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano (PLANURB), que o presidirá.

II - Um servidor efetivo da PLANURB, eleito pelos seus pares e seu suplente;

III - Um representante indicado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento e 
Urbanização (CMDU) e seu suplente.

IV - Um representante indicado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente 
(CMMA) e seu suplente;

§ 1º Os membros natos serão substituídos, em seus impedimentos eventuais, 
pelos seus substitutos legais no Executivo Municipal;

§ 2º Os membros previstos nos incisos II, III e IV deste parágrafo, bem como 
seus suplentes, serão nomeados pelo Prefeito Municipal por ato próprio, para mandato 
de 2(dois) anos;

§ 3º O Diretor-Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano (PLANURB) participará das reuniões do Conselho, sem direito a voto;

§ 4º Os membros do Conselho Administrativo não serão remunerados, sendo 
suas atividades consideradas como de relevantes serviços prestados à Administração 
Pública Municipal;

§ 5º Caberá ao Conselho Administrativo constituir sua Secretaria, a qual será 
composta por servidores do quadro de pessoal desta Agência, designados para esse fim.

Art. 8º Ao Conselho Administrativo compete:

I - elaborar e aprovar seu Regimento;

II - aprovar o Regimento da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano (PLANURB);

III - aprovar o quadro de pessoal da PLANURB;

IV - apreciar as contas, os balanços e relatórios anuais da Agência;

V - aprovar os convênios a serem firmados pela PLANURB;

VI - aprovar o orçamento da PLANURB;

VII - acompanhar o processo de licitação para aquisição de bens, contratação de 
serviços e alienação de bens da Agência, na forma da legislação vigente;

VIII - deliberar sobre outros assuntos que lhe forem submetidos pelo Diretor-
Presidente. 

Art. 9º Os demais Órgãos Colegiados da Agência Municipal de Meio Ambiente 
e Planejamento Urbano (PLANURB) têm suas competências, sua composição e seu 
funcionamento estabelecidos em regulamento próprio.

CAPÍTULO III
Das Unidades Organizacionais de Assessoramento

Seção I
Das Competências da Assessoria Técnica (ASTEC)

Art. 10. A Assessoria Técnica, diretamente subordinada ao Diretor-Presidente, 
compete:

I - prestar assistência especializada em assuntos de planejamento urbano e meio 
ambiente ao Diretor-Presidente da PLANURB;

II - pesquisar, analisar e propor reformulações na legislação urbanística e 
ambiental do Município;

III - rever e propor a compatibilização de programas, projetos setoriais e 
procedimentos para a plena implementação do Plano Diretor e das legislações dele 
decorrentes;

IV - subsidiar o desenvolvimento de projetos técnicos;

V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Seção II
Das Competências da Assessoria de Parcerias (ASPAR)

Art. 11. A Assessoria de Parcerias,diretamente subordinada ao Diretor-Presidente, 
compete:

I - coordenar o Programa de Parceria Municipal (PROPAM) que visa estabelecer 
parceria entre o Poder Público Municipal e o setor privado, com a finalidade de promover 
melhorias urbanas mediante adoção de praças, parques, canteiros, rotatórias e áreas 
verdes buscando a conservação e manutenção destes; 

II - captar parcerias com pessoas jurídicas, pessoas físicas e/ou entidades 
que adotarão os espaços públicos contribuindo com a melhoria urbana, ambiental e 
paisagística, sendo permitido em contrapartida que os parceiros possam fazer sua 
publicidade;

III - indicar as áreas públicas, parques, praças, canteiros, rotatórias a serem 
adotados pelos parceiros;

IV - monitorara manutenção e conservação das áreas adotadas;

V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Seção III
Das Competências da Procuradoria Jurídica (ASJUR)

Art. 12. À Procuradoria Jurídica, diretamente subordinada ao Diretor-Presidente, 
compete:

I - prestar assessoramento jurídico ao Diretor-Presidente e às demais diretorias 
desta Agência;

II - defender, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, a PLANURB e os 
atos de seus dirigentes superiores ou de seus agentes administrativos, praticados no 
exercício da função pública;

III - defender os direitos e os interesses da PLANURB nos contenciosos 
administrativos; 

IV - elaborar estudos e emitir pareceres de natureza jurídica sobre matérias que 
lhe sejam submetidas para exame; 
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V - elaborar minutas de acordos, convênios e contratos de interesse da PLANURB, 
encaminhando-os para apreciação da Procuradoria-Geral do Município (PGM); 

VI - prestar informações e emitir parecer em processos e expedientes que lhe 
sejam submetidos pelo Diretor-Presidente; 

VII - orientar na elaboração e exame de contratos, convênios e acordos em que 
a PLANURB seja partícipe, emitindo parecer sobre as implicações de natureza jurídica e 
legal; 

VIII - prestar e solicitar informações e articular-se com a Procuradoria-Geral do 
Município (PGM), cumprindo normas e procedimentos operacionais estabelecidos por 
esse órgão; 

IX - sugerir ao Diretor-Presidente, quando entender necessário, o encaminhamento 
à Procuradoria-Geral do Município (PGM) de processos em tramitação nesta Agência; 

X - examinar previamente, quando solicitado, os aspectos formais e legais, 
anteprojetos e minutas de atos administrativos de efeitos internos ou externos, de 
competência do Diretor-Presidente da Agência, antes de serem encaminhados para a 
Procuradoria-Geral do Município (PGM); 

XI - elaborar respostas e informações a diligências ou recursos ao Tribunal de 
Contas do Estado e ao Poder Judiciário, relacionadas a atividades e competências da 
PLANURB;

XII - assessorar na elaboração legislativa, inclusive fornecendo subsídios para 
a redação de vetos e de projetos de lei, relativos à matéria da área de atuação da 
PLANURB;

XIII - requerer vista e atuar nos processos, nos autos e nos expedientes 
administrativos, em tramitação ou arquivados, sempre que relacionados com matéria 
sob seu exame;

XIV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

CAPÍTULO IV
Das Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais

Seção I
Das Competências da Diretoria de Planejamento Urbano (DPU)

Art. 13. À Diretoria de Planejamento Urbano, diretamente subordinada ao 
Diretor-Presidente, compete:

I – promover o planejamento urbano em consonância com a legislação urbanística 
e as diretrizes do planejamento regional, estadual e federal;

II – realizar estudos necessários à implementação, ao acompanhamento e à 
revisão do plano diretor do Município, inclusive com referência à compatibilização da 
legislação vigente; 

III - realizar estudos com vistas ao ordenamento territorial e ao desenvolvimento 
sustentável do Município, nas dimensões habitacionais, da mobilidade urbana e do 
patrimônio histórico-cultural-paisagístico; 

IV - desenvolver processo permanente e contínuo de acompanhamento, avaliação 
e aprimoramento da legislação referente ao planejamento e desenvolvimento urbano, 
inclusive as relativas ao plano diretor, aos planos locais e setoriais, ao parcelamento, 
ao uso e ocupação do solo, às operações urbanas e demais instrumentos urbanísticos; 

V – colaborar comas diversas unidades da PLANURB e de outros órgãos e 
entidades do Poder Executivo Municipal, visando à gestão do território do Município em 
suas diversas especificidades; 

VI – supervisionar a implementação do plano diretor do Município;

VII – elaborar estudo e projetos específicos necessários à implantação de planos 
urbanísticos; 

VIII – realizar pesquisas e diagnósticos da cidade, promovendo a atualização 
permanente de dados indispensáveis ao planejamento municipal; 

IX - compatibilizar e articular as políticas setoriais com as diretrizes e metas 
do plano diretor e dos planos locais, especialmente no que se refere ao planejamento 
urbano; 

X - participar da concepção e elaboração de projetos urbanísticos para melhorias, 
ampliação e/ou complementação dos sistemas estruturadores e transformadores do 
espaço urbano; 

XI - desenvolver mecanismos e modelos de projetos de desenvolvimento urbano, 
explorando as potenciais parcerias com a iniciativa privada e com outras esferas de 
governo, fazendo uso dos instrumentos de política urbana;

XII - elaborar a política e o plano de mobilidade do Município de Campo Grande;

XIII - formular políticas, projetos e ações de mobilidade, acessibilidade e 
intermodalidade nos deslocamentos urbanos;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Subseção I
Da Estrutura da Diretoria de Planejamento Urbano (DPU)

Art. 14. A Diretoria de Planejamento Urbano (DPU),diretamente subordinada ao 
Diretor-Presidente, é composta pelas seguintes instâncias:

I - Divisão de Urbanismo (DIURB):

1. Setor de Mobilidade e Acessibilidade;

2. Setor de Habitação;

3. Setor de Preservação do Patrimônio Cultural.

II - Divisão de Monitoramento de Planos, Programas e Projetos (DIMP):

1. Setor de Projetos;

2.  Setor de Monitoramento e Acompanhamento;

3. Setor de Implementação de Instrumentos Urbanísticos.

III - Divisão do Uso do Solo (DIUS):

1. Setor de GDU;

2.  Setor de Estudos.

Art. 15. À Divisão de Urbanismo (DIURB), diretamente subordinada à Diretoria 
de Planejamento Urbano (DPU), compete:

I - promover a formulação da política, programas, planos e projetos urbanísticos 
de:

a) Mobilidade e Acessibilidade;

b) Habitação de Interesse Social;

c) Proteção e defesa do patrimônio histórico, artístico, estético, arquitetônico, 
arqueológico e documental do município;

d) Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. 

II - promover a formulação, revisão e implementação da Política e do Plano 
Municipal de Mobilidade;

III - propor normas e subsidiar os mecanismos de elaboração, revisão e 
implementação do Plano Diretor do Município;

IV - acompanhar a elaboração, adequação e implementação dos planos, projetos 
e normas relacionadas às políticas de mobilidade, acessibilidade, habitação, patrimônio 
histórico e cultural e demais instrumentos de intervenção urbanística; 

V - subsidiar a Diretoria de Planejamento Urbano (DPU) na elaboração de estudos 
e propostas relativas ao plano diretor, aos planos locais e setoriais, ao uso e ocupação do 
solo, às operações urbanas e demais instrumentos urbanísticos;

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 16. Ao Setor de Mobilidade e Acessibilidade, diretamente subordinado à 
Divisão de Urbanismo (DIURB), compete:

I - promover as ações relacionadas aos programas, planos e projetos urbanísticos 
de Mobilidade e Acessibilidade;

II - realizar estudos para subsidiar a formulação de políticas públicas relacionadas 
à mobilidade urbana. 

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Art. 17. Ao Setor de Habitação, diretamente subordinado à Divisão de Urbanismo 
(DIURB), compete:

I - promover as ações relacionadas aos programas, planos e projetos urbanísticos 
de Habitação;

II - subsidiar a formulação de políticas públicas relacionadas à moradia;

III - acompanhar a elaboração e implementação do Plano Municipal de Habitação. 

IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 18. Ao Setor de Preservação do Patrimônio Cultural, diretamente subordinado 
à Divisão de Urbanismo (DIURB), compete:

I - promover as ações relacionadas aos programas, planos e projetos urbanísticos 
de preservação do patrimônio cultural;

II - definir a política municipal de preservação e proteção do patrimônio histórico, 
artístico, estético, arquitetônico, arqueológico e documental do município;

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Art. 19. À Divisão Monitoramento de Planos, Programas e Projetos 
(DIMP),diretamente subordinada à Diretoria de Planejamento Urbano (DPU), compete:

I - monitorar, avaliar as obras e contrapartidas relativas aos instrumentos 
urbanísticos do Plano Diretor, das operações urbanas e das demais legislações correlatas;

II - monitorar os programas, planos e projetos relacionados à área de atuação da 
Diretoria de Planejamento Urbano (DPU);

III - elaborar e implementar projetos e intervenções urbanísticas relacionadas a 
área de atuação da Diretoria de Planejamento Urbano (DPU);

IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Art. 20. Ao Setor de Projetos, diretamente subordinado à Divisão Monitoramento 
de Programas e Projetos (DIMP), compete:

I - elaborar e implementar projetos e intervenções urbanísticas relacionadas a 
área de atuação da Diretoria de Planejamento Urbano (DPU);

II - coordenar as ações de elaboração de planos e projetos relacionados a área 
de atuação da Divisão;

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Art. 21. Ao Setor de Monitoramento e Acompanhamento, diretamente subordinado 
à Divisão Monitoramento de Programas e Projetos (DIMP), compete:
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I - monitorar e avaliar as contrapartidas relativas aos instrumentos urbanísticos 
do Plano Diretor, das Operações Urbanas e demais legislação correlata;

II - monitorar os Programas, Planos e Projetos relacionados a área de atuação 
da DPU;

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Art. 22. Ao Setor de Implementação de Instrumentos Urbanísticos, diretamente 
subordinado à Divisão de Monitoramento de Programas e Projetos (DIMP), compete:

I - elaborar e monitorar projetos e intervenções urbanísticas relacionadas à área 
de atuação da DPU;

II - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Art. 23. À Divisão do Uso de Solo (DIUS), diretamente subordinada à Diretoria 
de Planejamento Urbano (DPU), compete:

I - controlar, analisar e emitir as Diretrizes Urbanísticas (GDU);

II - analisar os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV);

III - subsidiar os mecanismos de elaboração das operações urbanas;

IV - subsidiar a Diretoria de Planejamento Urbano (DPU) na elaboração de estudos 
e propostas relativas ao ordenamento do uso e ocupação do solo; 

V - propor normas relativas ao EIV e a GDU; 

VI - colaborar com o processo de revisão da legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo;

VII - coordenar a Comissão de Diretrizes Urbanísticas (CDU);

VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Art. 24. Ao Setor de GDU, diretamente subordinado à Divisão do Uso de Solo 
(DIUS), compete:

I - controlar e analisar a emissão as Diretrizes Urbanísticas (GDU);

II - analisar os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV);

III - subsidiar os mecanismos de elaboração das operações urbanas;

IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Art. 25. Ao Setor de Estudos, diretamente subordinado à Divisão do Uso de Solo 
(DIUS), compete:

I - subsidiar a Diretoria de Planejamento Urbano (DPU) na elaboração de estudos 
e propostas relativas ao ordenamento do uso e ocupação do solo; 

II - propor normas relativas ao EIV e a GDU; 

III - elaborar propostas para a revisão da legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo;

IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Seção II
Das Competências da Diretoria de Planejamento Ambiental (DPA)

Art. 26. À Diretoria de Planejamento Ambiental, diretamente subordinada ao 
Diretor-Presidente, compete:

I - formular, orientar e acompanhar a execução das políticas e diretrizes ambientais 
no âmbito municipal, em consonância com a legislação estadual e federal, e com as 
políticas setoriais municipais; 

II - incentivar, promover e executar pesquisas, estudos, inclusive estabelecendo 
parcerias para a realização de levantamentos técnicos e monitoramento visando à 
manutenção da qualidade e à quantidade dos recursos ambientais;

III - supervisionar, monitorar e acompanhar as ações relativas ao meio ambiente, 
visando à compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação 
da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

IV - acompanhar o funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(CMMA) e do Comitê de Meio Ambiente da PLANURB, fornecendo subsídios técnicos para 
as discussões e tomadas de decisão;

V - estimular, subsidiar, monitorar e/ou gerenciar a execução de convênios e 
contratos, programas, projetos e ações voltados à proteção, à manutenção, à recuperação 
e ao uso dos recursos naturais do meio urbano e rural;

VI - participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e da Lei Orçamentária no que tange à política ambiental;

VII - articular-se com entidades públicas e privadas para a obtenção de recursos 
necessários e de apoio técnico especializado, para a execução de planos, programas, 
projetos e ações relativos à recuperação, à melhoria e à preservação do meio ambiente;

VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Subseção I
Da Estrutura da Diretoria de Planejamento Ambiental (DPA)

Art. 27. A Diretoria de Planejamento Ambiental, diretamente subordinada ao 
Diretor-Presidente, é composta por:

I - Divisão de Parques e Praças (DIPRA):

1. Setor de Parques e Praças;

2. Setor de Arborização;

3. Setor de Assessoria ao PROPAM.

II - Divisão de Meio Ambiente (DIMA):

1. Setor de Preservação do Patrimônio Natural;

2. Setor de Educação Ambiental;

3. Setor de Políticas Ambientais.

III - Divisão de Saneamento Ambiental (DSAM):

1. Setor de Drenagem;

2. Setor de Resíduos e Vetores;

3. Setor de Água, Esgoto e Incêndio.

Art. 28. À Divisão de Parques e Praças (DIPRA), diretamente subordinada à 
Diretoria de Planejamento Ambiental, compete:

I - propor, elaborar e monitorar a execução da política e das diretrizes aplicadas 
para as áreas verdes, fundos de vale e arborização urbana;

II - desenvolver planos, programas, projetos e ações preventivas e corretivas 
para o combate a queimadas em terrenos baldios, a pragas e doenças das árvores e 
plantas ornamentais;

III - estimular a arborização, a substituição de árvores existentes por espécies 
mais adequadas à biota e o ajardinamento com fins ecológicos e paisagísticos;

IV - identificar, classificar e avaliar os espaços de domínio público municipal, 
finalísticos ou potenciais, para a implantação de parques urbanos, lineares e naturais 
bem como para a locação de praças;

V - elaborar planos, programas, projetos e ações visando a recuperação de áreas 
degradadas; 

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 29. Ao Setor de Parques e Praças, diretamente subordinado à Divisão de 
Parques e Praças (DIPRA), compete:

I - identificar, mapear e qualificar os espaços públicos caracterizados como parques 
e praças no Município de Campo Grande;

II - propor a implantação e/ou a requalificação de parques e praças;

III - elaborar estudos paisagísticos de qualificação dos parques e praças;

IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 30. Ao Setor de Arborização, diretamente subordinado à Divisão de Parques 
e Praças (DIPRA), compete:

I - elaborar e/ou atualizar o planejamento com fins ecológicos e paisagísticos 
referentes a arborização urbana; 

II - realizar estudos de recuperação de áreas degradadas e fundos de vale;

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 31. Ao Setor de Assessoria ao PROPAM, diretamente subordinado à Divisão 
de Parques e Praças (DIPRA), compete:

I - realizar vistorias e relatórios de avaliação e diagnósticos dos espaços públicos, 
objetos de parceria;

II - elaborar propostas de intervenções paisagísticas;

III - assessorar a execução das propostas;

IV - monitorar a execução do PROPAM nos espaços públicos;

V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 32. À Divisão de Meio Ambiente (DIMA), diretamente subordinada à Diretoria 
de Planejamento Ambiental, compete:

I - propor, elaborar e avaliar a implementação da Política Municipal de Educação 
Ambiental, com transversalidade às políticas setoriais e sua articulação com segmentos 
afins;

II - subsidiar, elaborar, coordenar e implementar programas, estratégias, 
iniciativas e ações que promovam a construção de valores, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências destinadas à conservação do meio ambiente e ao enfrentamento 
das problemáticas socioambientais;

III - formular e apoiar estratégias e mecanismos de fortalecimento da participação 
da sociedade e do controle social nos espaços colegiados relacionados ao meio ambiente;

IV - elaborar e monitorar planos e tecnologias de manejo do meio ambiente, 
promovendo a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma 
consciência coletiva sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do 
equilíbrio ecológico;

V - propor, elaborar e avaliar a implementação do sistema municipal de unidades 
de conservação incentivando a participação efetiva das populações locais na criação, 
implantação, manutenção e gestão das Unidades de Conservação; 

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 
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Art. 33. Ao Setor de Preservação do Patrimônio Natural, diretamente subordinado 
à Divisão de Meio Ambiente (DIMA), compete:

I - promover a elaboração, atualização ou revisão dos instrumentos de gestão das 
Unidades de Conservação (UCs);

II - acompanhar os planos, programas, projetos e ações desenvolvidos nas UCs 
no Município de Campo Grande;

III - cadastrar as UCs, documentos de gestão dos componentes das UCs e de 
terras indígenas, seus planos e relatórios anuais no ICMS Ecológico no IMASUL, bem 
como apresentar as planilhas de cálculo dos índices ambientais desenvolvidas junto aos 
órgãos municipais afins;

IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 34. Ao Setor de Educação Ambiental, diretamente subordinado à Divisão de 
Meio Ambiente (DIMA), compete:

I - planejar, elaborar e operacionalizar planos, programas, projetos e ações de 
educação ambiental;

II - fomentar parcerias com órgãos, entidades ou instituições do setor público e/
ou privado, no âmbito da educação ambiental;

III - cadastrar os documentos de gestão dos componentes de educação ambiental 
e resíduos sólidos urbanos, seus planos e relatórios anuais no ICMS Ecológico no IMASUL, 
bem como apresentar as planilhas de cálculo dos índices ambientais desenvolvidas junto 
aos órgãos municipais afins;

IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 35. Ao Setor de Políticas Ambientais, diretamente subordinado à Divisão de 
Meio Ambiente (DIMA), compete:

I - promover a elaboração, atualização ou revisão dos instrumentos de políticas 
ambientais com transversalidade às políticas setoriais de interface da Diretoria de 
Planejamento Ambiental, e sua articulação com segmentos afins; 

II - compilar, armazenar e disponibilizar as informações referentes ao planejamento 
ambiental municipal;

III- subsidiar tecnicamente os espaços colegiados acerca do planejamento 
ambiental municipal;

IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 36. À Divisão de Saneamento Ambiental (DSAM), diretamente subordinada 
à Diretoria de Planejamento Ambiental, compete:

I - formular, propor, acompanhar a implantação e avaliar a Política Municipal de 
Saneamento Ambiental em consonância com os planos e instrumentos correlacionados, 
nas diversas esferas de governo, em sintonia com as demais políticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento urbano e regional, em especial com as de saúde, meio ambiente 
e de recursos hídricos;

II - propor a formulação de políticas, planos e diretrizes bem como a definição 
de estratégias para a implementação de programas e projetos em temas relacionados 
como o manejo de bacias hidrográficas, gestão integrada da água, planejamento e 
gestão ambiental territorial, zoneamento ecológico-econômico, gestão e gerenciamento 
de resíduos sólidos e a prevenção, o controle e o monitoramento da poluição hídrica, 
atmosférica, visual e sonora;

III - estimular, subsidiar e acompanhar a implementação dos sistemas de logística 
reversa;

IV - estimular o desenvolvimento de estudos, programas, projetos e ações 
relacionados à promoção da gestão e do gerenciamento ambientalmente adequados dos 
resíduos sólidos, promovendo a articulação governamental com a sociedade civil;

V - analisar, monitorar e avaliar o saneamento básico municipal, seus impactos 
nas condições de vida, e sua interface com os indicadores sanitários, epidemiológicos, 
ambientais e socioeconômicos;

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 37. Ao Setor de Drenagem, diretamente subordinado à Divisão de 
Saneamento Ambiental (DSAM), compete:

I - planejar, elaborar e avaliar os planos, programas, projetos, ações e normativas 
para recuperação, conservação e preservação das bacias hidrográficas em situação de 
vulnerabilidade ambiental;

II - identificar, monitorar e avaliar a rede de informações hidrométricas dos corpos 
hídricos do perímetro urbano para desenvolvimento do banco de dados hidrométricos;

III - planejar, elaborar e avaliar as políticas de águas pluviais, medidas 
estruturantes e não-estruturantes, produtos, programas e ações para o manejo de águas 
pluviais;

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 38. Ao Setor de Resíduos e Vetores, diretamente subordinado à Divisão de 
Saneamento Ambiental (DSAM), compete:

I - avaliar, revisar e supervisionar o Plano Municipal de Gestão integrada de 
Resíduos Sólidos acompanhando o planejamento das ações de gerenciamento de coleta, 
tratamento e destinação, bem como a alimentação dos dados na plataforma Sistema 
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR);

II - promover programas e ações de controle vetoriais, em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Saúde;

III - estruturar e implementar sistemas de logística reversa, estabelecendo 
parcerias com o setor privado e público;

IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 39. Ao Setor de Água, Esgoto e Incêndio, diretamente subordinado à Divisão 
de Saneamento Ambiental (DSAM), compete:

I - promover a integração e articulação das políticas públicas municipais de 
saneamento com as políticas setoriais de recursos hídricos, meio ambiente e saúde 
pública, nas esferas de Governo;

III - propor, acompanhar e revisar programas de monitoramento, recuperação e 
conservação da qualidade da água e área de entorno dos corpos hídricos;

IV - elaborar e revisar instrumentos e normativas para implantação de hidrantes 
na área urbana;

V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Seção III
Das Competências da Diretoria de Avaliação, Produção e Análise de Informação 
(DAP)

Art. 40. À Diretoria de Avaliação, Produção e Análise de Informação, diretamente 
subordinada ao Diretor-Presidente, compete:

I - implantar e coordenar, em conjunto com a Agência Municipal de Tecnologia da 
Informação e Inovação (AGETEC) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão 
Urbana (SEMADUR), sistemas de informação referentes ao planejamento urbano e 
ambiental, bem como as áreas correlatas;

II - desenvolver estudos e pesquisas na área do planejamento urbano e ambiental;

III - promover, em conjunto com a AGETEC, o desenvolvimento e a implementação 
de soluções tecnológicas de tratamento da informação no âmbito da PLANURB;

IV - articular-se permanentemente com a AGETEC visando à integração da base 
de dados e suporte operacional;

V - implantar sistemas de informações geográficas; 

VI - desenvolver atividades relacionadas à estatística e geotecnologias de 
interesse do Município;

VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Subseção I
Da Estrutura da Diretoria de Avaliação, Produção
e Análise de Informação (DAP)

Art. 41. A Diretoria de Avaliação, Produção e Análise de Informação, diretamente 
subordinada ao Diretor-Presidente, é composta por:

I - Divisão de Geoprocessamento (DGEO):

1. Setor do Sistema Municipal de Geoprocessamento (SIMGEO);

2. Setor de Atendimento Interno;

3. Setor de Suporte Tecnológico.

II - Divisão de Estatística (DEST):

1. Setor do Sistema Municipal de Informações Georreferenciadas para 
Planejamento e Gestão de Campo Grande (SISGRAN);

2. Setor de Atendimento;

III - Divisão de Indicadores de Desempenho (DIDE):

1. Setor de Análise Qualitativa e Monitoramento de Dados;

2. Setor de Análise Interna;

IV - Setor de Suporte de Informática;

V - Setor de Assessoria à Diretoria.

Art. 42. À Divisão de Geoprocessamento (DGEO), diretamente subordinada à 
Diretoria de Avaliação, Produção e Análise de Informação, compete:

I - propor, coordenar e implantar projetos, estudos e trabalhos na área de 
geoprocessamento no que se refere ao planejamento urbano e ambiental;

II - pesquisar e identificar, em articulação com os segmentos vinculados ao 
planejamento urbano e ambiental, aplicações de geoprocessamento;

III - coordenar a implementação do SIMGEO;

IV - manter e atualizar informações para operacionalização do Sistema Municipal 
de Geoprocessamento - SIMGEO;

V - analisar dados primários existentes na PLANURB e em outros órgãos e 
entidades do Poder Executivo Municipal;

VI - produzir e editar mapas temáticos;

VII - propor a atualização dos recursos de “softwares” de geoprocessamento para 
atender as necessidades da Agência e do SIMGEO (Sistema de Informação);

VIII - auxiliar no treinamento de servidores da Agência, dos demais órgãos e 
entidades do Poder Executivo Municipal de Campo Grande, integrando seus usuários e 
entidades conveniadas quanto ao uso de ferramentas de geoprocessamento;

IX - colaborar com a implementação do SISGRAN;

X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 43. Ao Setor do Sistema Municipal de Geoprocessamento (SIMGEO), 
diretamente subordinado à Divisão de Geoprocessamento (DGEO), compete:
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I - assessorar a coordenação da implementação e atualização do SIMGEO;

II - organizar a reunião da Coordenação Técnica;

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 44. Ao Setor de Atendimento Interno, diretamente subordinado à Divisão de 
Geoprocessamento (DGEO), compete:

I - atender as demandas internas, como: capacitação, orientação em relação a 
área ambiental, planejamento urbano e gestão democrática;

II - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 45. Ao Setor de Suporte Tecnológico, diretamente subordinado à Divisão de 
Geoprocessamento (DGEO), compete:

I - atender à demanda interna relacionada aos servidores de armazenagem de 
dados e ferramentas de geoprocessamento;

II - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 46. À Divisão de Estatística (DEST), diretamente subordinada à Diretoria de 
Avaliação, Produção e Análise de Informação, compete:

I - planejar, acompanhar e coordenar a implantação do Sistema de Indicadores 
Georreferenciados para o Planejamento e a Gestão de Campo Grande - SISGRAN;

II - estabelecer articulação com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo 
Municipal para a inserção de dados e indicadores no SISGRAN;

III - organizar e manter atualizadas bases de dados estatísticos de natureza 
socioeconômica;

IV - analisar indicadores socioeconômicos tendo em vista o desempenho do 
planejamento urbano e ambiental;

V - elaborar estudos e pesquisas que subsidiem o planejamento urbano e 
ambiental;

VI - conceituar, definir e organizar informações necessárias à elaboração de 
análises estatísticas;

VII - subsidiar a formulação de propostas de alteração nas políticas e diretrizes 
relacionadas ao planejamento urbano e ambiental no que se refere a aspectos 
demográficos e estatísticos;

VIII - colaborar com os demais órgãos e entidades da administração municipal no 
que diz respeito à produção de informações estatísticas e demográficas;

IX - propor e desenvolver modelos para estimativas populacionais;

X- coordenar a implementação do Sistema Municipal de Geoprocessamento 
(SIMGEO);

XI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 47. Ao Setor do Sistema Municipal de Informações Georreferenciadas para 
Planejamento e Gestão de Campo Grande (SISGRAN), diretamente subordinado à 
Divisão de Estatística (DEST), compete:

I - assessorar a coordenação da implementação e atualização do Sistema;

II - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 48. Ao Setor de Atendimento, diretamente subordinado à Divisão de 
Estatística (DEST), compete:

I - atender as demandas internas e externas como: capacitação, orientação em 
relação a dados, capacitações e coleta de informações;

II - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 49. À Divisão de Indicadores de Desempenho (DIDE), diretamente 
subordinada à Diretoria de Avaliação, Produção e Análise de Informação, compete:

I - propor, coordenar e implantar projetos, estudos, pesquisas e trabalhos 
referentes a avaliação e monitoramento do Município de Campo Grande;

II - pesquisar e identificar programas, redes e outras formas de comparação do 
Município de Campo Grande no cenário local, regional, estadual, nacional e internacional;

III - colaborar com a implementação do SIMGEO;

IV - manter e atualizar informações e base de dados referentes a indicadores de 
desempenho do município e seus históricos;

V - analisar dados existentes na PLANURB e em outros órgãos e entidades do 
Poder Executivo Municipal de forma a subsidiar tomadas de decisão;

VI - produzir, editar, tratar e fornecer indicadores que subsidiem o planejamento 
urbano e ambiental da PLANURB e dos demais órgãos e entidades do Poder Executivo 
Municipal;

VII - produzir análises qualitativas referentes a trabalhos produzidos pela Agência;

VIII - auxiliar no treinamento e capacitação de servidores da Agência, do Poder 
Executivo Municipal e de entidades conveniadas; 

IX - dar suporte tecnológico aos programas relacionados a Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) e ao armazenamento dos dados no servidor da Agência;

X - colaborar com a implementação do SISGRAN; 

XI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 50. Ao Setor de Análise Qualitativa e Monitoramento de Dados, diretamente 
subordinado à Divisão de Indicadores de Desempenho (DIDE), compete:

I - realizar pesquisas para medir a qualidade dos produtos e serviços prestados 
pelo Município;

II - monitorar o Município de forma comparativa;

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 51. Ao Setor de Análise Interna, diretamente subordinado à Divisão de 
Indicadores de Desempenho (DIDE), compete:

I - atender as demandas internas relacionadas à orientação de pesquisas;

II - assessorar pesquisas de redes e divulgação das informações;

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 52. Ao Setor de Suporte de Informática, diretamente subordinado à Diretoria 
de Avaliação, Produção e Análise de Informação, compete:

I - atender as demandas internas relacionadas a manutenção de equipamentos 
de informática e software;

II - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 53. Ao Setor de Assessoria à Diretoria, diretamente subordinado à Diretoria 
de Avaliação, Produção e Análise de Informação, compete:

I - atender à demanda da diretoria no que diz respeito a ofícios, comunicações 
internas, despachos e outras atribuições administrativas.

II - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Seção IV
Das Competências da Diretoria de Gestão Democrática (DGD)

Art. 54. À Diretoria de Gestão Democrática, diretamente subordinada ao Diretor-
Presidente, compete:

I - promover a organização da discussão de políticas, diretrizes, planos e 
projetos, visando a participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da sociedade na formulação das decisões sobre o desenvolvimento e 
organização territorial do Município, conforme a legislação vigente;

II - propor medidas de implementação do Sistema Municipal de Planejamento 
(SMP), conforme a legislação vigente;

III - promover a realização de eventos de capacitação de interesse da Agência;

IV - promover a disseminação de informações existentes na Agência e viabilizar 
o seu acesso;

V - promover e organizar a documentação referente ao planejamento urbano e 
áreas correlatas, com vistas a assessorar as atividades realizadas pela Agência e demais 
órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;

VI - organizar o acervo documental da Agência e promover a sua atualização 
permanente, tornando-o acessível a toda a comunidade;

VII - estabelecer normas e procedimentos com vistas a elaboração de documentos 
e editoração;

VIII - promover a difusão dos estudos e ações realizados pela PLANURB por meio 
da elaboração e distribuição de publicações, boletins, revistas, jornais e outros;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Subseção I
Da Estrutura da Diretoria de Diretoria de Gestão Democrática (DGD)

Art. 55. A Diretoria de Gestão Democrática (DGD), diretamente subordinada ao 
Diretor-Presidente, é composta pelas instâncias:

I - Divisão de Documentação Técnica e Informação (DDOC):

1. Setor de Tratamento da Informação;

2. Setor de Atendimento ao Usuário e Interlocução Externa;

3. Setor de Disseminação das Informações;

4. Setor de Comunicação.

II - Divisão de Governança Local (DIGOV):

1. Setor de Capacitação;

2. Setor de Governança Local.

Art. 56. À Divisão de Documentação Técnica e Informação (DDOC), diretamente 
subordinada à Diretoria de Gestão Democrática (DGD), compete:

I - coletar, processar e disseminar informações para subsidiar os trabalhos 
realizados pela Agência;

II - planejar, coordenar e executar trabalhos técnicos da Biblioteca Geógrafa 
Aparecida Lopes de Oliveira, tais como atividades de seleção, processamento técnico e 
descarte de acervo, e atendimento a usuários; 

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 
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Art. 57. Ao Setor de Tratamento da Informação, diretamente subordinado à 
Divisão de Documentação Técnica e Informação, compete:

I - realizar os serviços de seleção, processamento técnico e descarte de acervo;

II - realizar inventários de acervo;

III - promover a organização de arquivos técnicos;

IV - administrar o acervo documental da Biblioteca e a memória técnica da 
Agência;

V - realizar atividades relativas a preservação da memória institucional;

VI - promover o processo de avaliação dos documentos visando ao cumprimento 
das tabelas de temporalidade;

VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 58. Ao Setor de Atendimento ao Usuário e Interlocução Externa, diretamente 
subordinado à Divisão de Documentação Técnica e Informação, compete:

I - atender às demandas de pesquisa dos usuários internos e externos; 

II - promover intercâmbio de informações e documentos, em qualquer suporte, 
com demais órgãos e entidades da administração municipal, assim como com outras 
instituições que atuem na área de interesse da Agência;

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 59. Ao Setor de Disseminação das Informações, diretamente subordinado à 
Divisão de Documentação Técnica e Informação, compete:

I - disseminar as informações produzidas pela Agência;

II - coletar informações que subsidiem os trabalhos técnicos desenvolvidos pela 
Agência; 

III - coordenar a produção, publicação e divulgação de documentos elaborados 
nos diferentes suportes; 

IV - elaborar o Relatório Anual de Atividades da Agência;

V - propor o estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão de documentos 
técnicos da Agência;

VI - colaborar com a implementação do Sistema Municipal de Geoprocessamento;

VII - colaborar com a implementação do SISGRAN;

VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 60. Ao Setor de Comunicação, diretamente subordinado à Divisão de 
Documentação Técnica e Informação, compete:

I - disseminar as informações de interesse da Agência e atender as demandas 
da área;

II - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 61. À Divisão de Governança Local (DIGOV), diretamente subordinada à 
Diretoria de Gestão Democrática (DGD), compete:

I - estimular a promoção da discussão de políticas, diretrizes, planos e projetos, 
visando a participação da população e de associações representativas dos vários 
segmentos da sociedade na formulação das diretrizes sobre o desenvolvimento e 
organização territorial do Município, conforme a Lei n.10.257, de 10/7/2001;

II - organizar a realização de eventos de capacitação;

III - promover o assessoramento das diretorias na coordenação das atividades 
relacionadas com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal; 

IV - orientar, coordenar e supervisionar a discussão comunitária do plano 
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande;

V - articular com outras instituições dos diversos setores da iniciativa privada 
e entidades sociais, estabelecendo parcerias no processo de difusão dos programas, 
planos, e projetos;

VI - criar mecanismos de orientação e informação para a gestão integrada, 
participativa e descentralizada na prática de ações educativas e de desenvolvimento 
sustentável no Município;

VII - executar medidas de implementação e modernização do Sistema Municipal 
de Planejamento, conforme a legislação vigente;

VIII - coordenar e prover a estrutura física e administrativa para o desenvolvimento 
dos trabalhos dos Conselhos Regionais; 

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 62. Ao Setor de Capacitação, diretamente subordinado à Divisão de 
Governança Local (DIGOV), compete:

I - preparar representantes da comunidade para debater temas de interesse do 
planejamento urbano e ambiental;

II - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 63. Ao Setor de Governança Local, diretamente subordinado à Divisão de 
Governança Local (DIGOV), compete:

I - encaminhar, intermediar e preparar a interlocução da Agência com a 
Comunidade;

II - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

CAPÍTULO V
Das Unidades Organizacionais de Atividades Instrumentais

Seção I
Das Competências da Gerência Administrativa e Financeira (GEAF)

Art. 64. À Gerência Administrativa e Financeira (GEAF), diretamente subordinada 
ao Diretor-Presidente, compete:

I - dirigir, coordenar, supervisionar, orientar e operacionalizar as atividades 
relativas à administração, serviços gerais, manutenção, conservação e instalação de 
equipamentos e bens móveis e imóveis;

II - dirigir, coordenar, supervisionar, orientar e operacionalizar as atividades 
relativas à execução orçamentária, financeira e contábil e aos recursos humanos;

III - manter estrito relacionamento no sentido da interação com os titulares das 
áreas técnicas, visando prestar apoio à execução das suas atividades-fim;

IV - apoiar a elaboração do plano plurianual e a lei orçamentária anual da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande, bem como efetuar registros contábeis e elaborar balancetes, 
balanços, prestação de contas e demais demonstrativos contábeis da Agência;

V - manifestar-se quanto à viabilidade administrativa e financeira na celebração 
de contratos, convênios e termos similares inerentes à execução ou à prestação de 
serviços de natureza técnica e operacional;

VI - planejar, coordenar e controlar a execução da lotação, gestão de pessoas e 
propor medidas conjuntas com as demais diretorias da Agência;

VII - propor e elaborar normas e procedimentos relativos às atividades sob sua 
responsabilidade para cumprimento das divisões vinculadas à Gerência Administrativa 
e Financeira;

VIII - elaborar a proposta orçamentária da Agência em consonância com as 
diretrizes do Sistema de Planejamento Municipal;

IX - orientar e coordenar as atividades de administração do patrimônio mobiliário 
da Agência em conformidade com a legislação em vigor e normas emitidas pela Secretaria 
Municipal de Gestão (SEGES);

X - organizar e controlar o arquivo corrente da documentação produzida sob sua 
responsabilidade;

XI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Subseção I
Da Estrutura da Gerência Administrativa e Financeira(GEAF)

Art. 65. A Gerência Administrativa e Financeira (GEAF), diretamente subordinada 
ao Diretor-Presidente, é composta por:

I - Divisão de Orçamento e Finanças (DIOF):

II - Divisão Administrativa (DIAD):

1. Setor de Patrimônio;

2. Setor de Logística;

3. Setor de Suporte Administrativo.

III - Divisão de Controle de Convênios e Parcerias (DICP);

IV - Setor de Protocolo.

Art. 66. À Divisão de Orçamento e Finanças (DIOF), diretamente subordinada à 
Gerência Administrativa e Financeira (GEAF):

I - acompanhar, controlar e avaliar a execução da proposta orçamentária de 
acordo com o orçamento aprovado para a Agência;

II - fornecer informações referentes à execução orçamentária e financeira para a 
elaboração de convênios, contratos e termos similares no âmbito da Agência;

III - elaborar e acompanhar a tramitação dos pedidos de suplementação 
orçamentária;

IV - orientar, controlar e supervisionar a utilização dos recursos financeiros 
destinados à realização de despesas, bem como a emissão dos documentos financeiros 
necessários;

V - acompanhar e controlar as dotações orçamentárias da Agência, mantendo 
atualizados os atos contabilizados;

VI - acompanhar e controlar os sistemas de contas a pagar e recursos firmados 
pela Agência, juntamente com a divisão de Convênios e Parceiras, assegurando a previsão 
de fundos necessários ao atendimento de compromissos assumidos pela PLANURB;

VII - acompanhar e controlar a execução do cronograma de desembolso financeiro;

VIII - providenciar suprimentos de fundos e diárias, bem como a realização da 
prestação de contas;

IX - prestar contas dos recursos provenientes de convênios firmados pela Agência;

X - elaborar e expedir balancetes, balanços e outros demonstrativos contábeis, 
observando as normas expedidas pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 
(SEFIN) e Controladoria Geral e Transparência Pública (CGM);

XI - registrar e controlar a abertura de utilização de créditos especiais, adicionais 
e outras dotações concedidas a Agência para a execução de sua programação;
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XII - acompanhar, controlar e executar movimentações financeiras como: saldos 
de arrecadação e aplicações existentes na rede bancária;

XIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 67. À Divisão Administrativa (DIAD), diretamente subordinada à Gerência 
Administrativa e Financeira (GEAF), compete:

I - coordenar a gestão de pessoas;

II - organizar e manter atualizado o registro de vida funcional dos servidores da 
Agência em conformidade com a legislação em vigor;

III - fornecer dados e informações ao órgão competente, relativos a estágio 
probatório, mapa de pagamento, lotação, afastamento e concessão de direitos e 
vantagens dos servidores da Agência;

IV - compatibilizar, mensalmente, com a folha de pagamento, as alterações 
ocorridas na vida funcional dos servidores;

V - realizar abertura de processos;

VI - encaminhar pedidos quanto aos direitos e vantagens dos servidores da 
Agência;

VII - acompanhar as publicações no Diário Oficial e lançar no sistema os atos 
relativos aos servidores da Agência;

VIII - manter o controle do provimento e vacância de cargos efetivos, para 
identificar disponibilidade de vagas para provimento, remoção ou promoção na carreira;

IX - coordenar e executar as atividades de suprimento de materiais, compras e 
almoxarifado e acompanhar procedimentos licitatórios;

X - orientar, acompanhar e supervisionar mecanismos para manutenção, 
conservação, higiene e limpeza das instalações da sede da Agência;

XI - estabelecer mecanismo de acompanhamento e controle da manutenção e 
conservação dos veículos e registro dos usuários, destino, consumo de combustível e 
outros custos operacionais;

XII - assegurar a unidade e a centralização do serviço de protocolo por meio de 
acompanhamento da abertura e andamento de processos;

XIII - receber solicitações de fornecimento de materiais permanente e de 
consumo e preparar a documentação necessária a abertura de processos de aquisição 
de materiais, para a Agência, de acordo com a legislação pertinente;

XIV - receber e avaliar a qualidade e eficiência dos materiais adquiridos, bem 
como conferir, atestar e encaminhar as notas fiscais para liquidação e pagamento da 
despesa;

XV- zelar pelo material em estoque e realizar o inventário, compatibilizando as 
quantidades e resultados com os valores registrados contabilmente;

XVI - manter atualizadas as informações sobre consumo de materiais, procedendo, 
aos controles para definição dos estoques mínimo, máximo e do ponto de ressuprimento;

XVII - zelar pelo cumprimento das diretrizes e normas pertinentes a administração 
dos bens móveis e imóveis da PLANURB;

XVIII - acompanhar, controlar e fiscalizar a utilização dos bens móveis da 
PLANURB, estabelecendo medidas que assegurem sua conservação e manutenção;

XIX - promover o tombamento, a avaliação, o registro a carga e baixa dos bens 
patrimoniais;

XX - conferir, inspecionar e inventariar, periodicamente, os bens móveis em uso;

XXI - emitir termos de responsabilidade pela guarda de bens móveis, mantendo 
registro dos responsáveis e localização dos bens;

XXII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 68. Ao Setor de Patrimônio, diretamente subordinado à Divisão Administrativa 
(DIAD), compete:

I - acompanhar, controlar e fiscalizar a utilização dos bens móveis da PLANURB, 
estabelecendo medidas que assegurem sua conservação e manutenção;

II - promover o tombamento, a avaliação, o registro a carga e baixa dos bens 
patrimoniais;

III - conferir, inspecionar e inventariar, periodicamente, os bens móveis em uso;

IV - emitir termos de responsabilidade pela guarda de bens móveis, mantendo 
registro dos responsáveis e localização dos bens;

V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 69. Ao Setor de Logística, diretamente subordinado à Divisão Administrativa 
(DIAD), compete:

I - executar as atividades de suprimento de materiais, compras e almoxarifado e 
acompanhar os processos administrativos; 

II - supervisionar os mecanismos para manutenção, conservação, higiene e 
limpeza das instalações da sede da Agência;

III - acompanhar a manutenção e conservação dos veículos e registro dos 
usuários, destino, consumo de combustível e outros custos operacionais;

IV - receber solicitações de fornecimento de materiais permanente e de consumo 
e preparar a documentação necessária a abertura de processos de aquisição de materiais, 

para a Agência, de acordo com a legislação pertinente;

V - receber e avaliar a qualidade e eficiência dos materiais adquiridos;

VI - zelar pelo material em estoque e realizar o inventário, compatibilizando as 
quantidades e resultados com os valores registrados contabilmente;

VII - manter atualizadas as informações sobre consumo de materiais, procedendo, 
aos controles para definição dos estoques mínimo, máximo e do ponto de ressuprimento;

VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 70. Ao Setor de Suporte Administrativo, diretamente subordinado à Divisão 
Administrativa (DIAD), compete:

I - colaborar com o chefe de sua divisão na coordenação da gestão de pessoas;

II - atualizar o registro de vida funcional dos servidores da Agência em 
conformidade com a legislação em vigor;

III - informar ao órgão competente quanto aos seguintes assuntos: estágio 
probatório, mapa de pagamento, lotação, afastamento e concessão de direitos e 
vantagens dos servidores da Agência;

IV - compatibilizar, mensalmente, com a folha de pagamento, as alterações 
ocorridas na vida funcional dos servidores;

V - acompanhar as publicações no Diário Oficial e lançar no sistema os atos 
relativos aos servidores da Agência;

VI - manter o controle do provimento e vacância de cargos efetivos, para 
identificar disponibilidade de vagas para provimento, remoção ou promoção na carreira;

VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

Art. 71. À Divisão de Controle de Convênios e Parcerias (DICP), diretamente 
subordinada à Gerência Administrativa e Financeira (GEAF), compete:

I - acompanhar e controlar o uso dos recursos, oriundos de convênios e parcerias, 
juntamente com a divisão de Orçamento e Finanças, assegurando a previsão de fundos 
necessários ao atendimento de compromissos assumidos pela Agência;

II - fornecer informações referentes à execução orçamentária e financeira para a 
elaboração de convênios, contratos e termos similares no âmbito da Agência;

III - controlar os recursos recebidos dos entes federativos e mantê-los atualizados 
nos sistemas;

IV - prestar contas dos recursos provenientes de convênios firmados em parceira 
com a Agência;

V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência. 

Art. 72. Ao Setor de Protocolo, diretamente subordinado à Gerência Administrativa 
e Financeira (GEAF), compete:

I - realizar abertura de processos administrativos;

II - receber correspondências, ofícios, processos e documentos em geral;

III - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência. 

TÍTULO IV
DOS CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
Dos Titulares de Unidades Administrativas

Art. 73. A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) 
será dirigida por um Diretor-Presidente, auxiliado diretamente por um Diretor-Adjunto e 
pelos seguintes titulares das unidades administrativas de sua estrutura:

I - as Diretorias, pelo Diretor de Diretoria;

II - as Gerências, por Gerente; 

III - as Divisões, por Chefe de Divisão;

IV - as Assessorias, por Chefe de Assessoria.

Parágrafo único - Os órgãos colegiados têm como titular o presidente, escolhido 
conforme regras constantes dos respectivos regimentos internos.

CAPÍTULO II
Das Substituições dos Titulares de Unidades

Art. 74. Os titulares das unidades administrativas que compõem a estrutura 
operacional da Agência serão substituídos, em suas ausências ou impedimentos:

I - o Diretor-Presidente, pelo Diretor-Adjunto;

II - o Diretor-Adjunto, por um Diretor de Diretoria, por ele indicado;

III - os Diretores de Diretoria, por um Chefe de Divisão, por eles indicado;

IV - os Gerentes, por um Chefe de Divisão, por ele indicado;

V - os Chefes de Assessoria, por um servidor por eles designados; 

VI - os Chefes de Divisões, por servidor por eles indicados. 

Parágrafo único - A designação de substituto de ocupantes de cargos em comissão 
que implique em ônus processar-se-ão por ato do Prefeito Municipal.
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CAPÍTULO III
Das Responsabilidades dos Demais Ocupantes de 
Cargos em Comissão

Art. 75. São comuns a todos os titulares de cargos em comissão de direção, 
coordenação, gerência e chefia, com a finalidade de aperfeiçoar a execução de sua 
função e assegurar o cumprimento das competências institucionais da Agência Municipal 
de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), obedecer, no que couber, aos 
seguintes preceitos básicos:

I - orientar as áreas, no âmbito de sua competência, sobre os procedimentos que 
lhes são inerentes;

II - observar, continuamente, os princípios de qualidade e produtividade no 
exercício de suas atribuições;

III - ser exemplo dos valores da organização, compartilhar informações e difundir 
conhecimentos;

IV - acompanhar, sistematicamente, a satisfação dos usuários dos serviços sob 
sua responsabilidade, visando aprimorar a prestação dos serviços;

V - primar pela ética profissional, no cumprimento de suas atribuições;

VI - cumprir e fazer cumprir as diretrizes estratégicas da Administração Municipal, 
seus atos normativos e disposições legais;

VII - zelar pelo cumprimento das atividades planejadas, nos prazos hábeis, 
garantindo o desempenho esperado e o atingimento das metas;

VIII - avaliar o desempenho das ações, dos programas e projetos sob sua 
competência, tendo como objetivo a melhoria contínua, a inovação e a criatividade;

IX - avaliar, continuamente, o desempenho dos servidores sob sua subordinação, 
verificando eventuais necessidades de capacitação e desenvolvimento profissional;

X - realizar, anualmente, a auto-avaliação da gestão de sua área de atuação e 
elaborar plano para promover as melhorias indicadas;

XI - apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, relatório técnico de 
desenvolvimento de suas atividades, baseado em indicadores qualitativos e quantitativos;

XII - propor ao Diretor-Presidente medidas objetivando melhor desenvolvimento 
dos programas, projetos e atividades sob sua coordenação;

XIII - promover a integração das divisões sob sua subordinação;

XIV - efetuar a previsão de necessidade de recursos tecnológicos, humanos e 
financeiros das divisões sob sua coordenação;

XV - convocar e presidir reuniões de interesse das Divisões sob sua coordenação;

XVI - organizar e controlar o arquivo corrente da documentação produzida sob 
sua responsabilidade;

XVII - prestar informações, sempre que necessário, a respeito de processos, 
correspondências e documentos sob sua responsabilidade.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 76. A coordenação interna de cada unidade será exercida em todos os 
níveis de direção, mediante a atuação dos dirigentes, realização de reuniões e outros 
procedimentos que se fizerem necessários.

Art. 77. Os casos omissos ou não previstos neste Regimento serão resolvidos 
pelo Diretor-Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 
(PLANURB) em conjunto com o Conselho Administrativo.

Art. 78. Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.
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