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

DECRETO

DECRETO n. 13.808, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

Atualiza a regulamentação acerca da execução do termo de compromisso, 
referente à construção de equipamentos comunitários previstos na Lei 
Complementar n. 74, de 6 de setembro de 2005.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso VI, do artigo 67, da Lei Orgânica do Município, 

Considerando que o inciso VII, do art. 22, da Lei Complementar n. 74, de 6 de 
setembro de 2005 e suas alterações, dispõe que a administração municipal, por meio do 
Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) fornecerá diretrizes urbanísticas 
como etapa precedente para empreendimentos ou atividades geradoras de impacto na 
vizinhança;

Considerando que o art. 24, da Lei Complementar n. 74/2005 e suas alterações, 
determina que quando o empreendimento ou atividade gerar impacto que cause 
alteração significativa nas características urbanas do entorno, deverá apresentar o Estudo 
de Impacto de Vizinhança (EIV), como etapa precedente à expedição das diretrizes 
urbanísticas, necessária para emissão das licenças ou alvarás de funcionamento, 
construção ou ampliação, em conformidade com o Estatuto da Cidade, Lei Federal n. 
10.257, de 10 de julho de 2001;

Considerando em específico o que dispõe os § 4º e § 6º, do art. 24, da referida 
Lei, o EIV deverá contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 
atividade e que com base na análise do EIV apresentado, serão expedidas as diretrizes 
urbanísticas contendo as medidas atenuadoras, mitigadoras e/ou compensatórias 
relativas aos impactos decorrentes da implantação da atividade, a serem executadas às 
expensas do empreendedor;

Considerando que o art. 29, da Lei Complementar n. 74/2005 e suas alterações, 
impõe à PLANURB a responsabilidade pela definição do local e dos equipamentos 
comunitários previstos nas diretrizes urbanísticas, e que o § 1º, do referido artigo, 
dispõe que será firmado Termo de Compromisso, entre a administração municipal e 
o empreendedor, onde este se compromete em executar todas as obras previstas nas 
diretrizes urbanísticas;

Considerando que o art. 77, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 
2017, transformou o Instituto Municipal de Planejamento Urbano em Agência Municipal 
de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB);

Considerando a necessidade de implementar atualizações quanto ao rito 
a ser seguido nos procedimentos que sucedem a expedição de Guia de Diretrizes 
Urbanísticas (GDU), com intuito de dotá-los de maior objetividade em sua tramitação 
no âmbito da PLANURB, visando a celebração de termo de compromisso devidamente 
instrumentalizado;

D E C R E T A:

Art. 1º O presente Decreto atualiza a regulamentação da execução do termo 
de compromisso, referente à construção de equipamentos comunitários previstos na 
Lei Complementar n. 74/2005 e suas alterações, em decorrência de modificações 
introduzidas pela Lei n. 5.793/2017 e das contidas no Decreto n. 13.290, de 22 de 
setembro de 2017. 

§ 1º O rito estabelecido como tramitação no âmbito da PLANURB, objetivando a 
celebração de termo de compromisso, será o seguinte: 

I - após o recebimento das diretrizes urbanísticas, deverá o empreendedor solicitar 
a celebração do termo de compromisso, como etapa condicionante para cumprimento 
das obrigações estabelecidas no § 1º, art. 29, da Lei Complementar n. 74/2005 e suas 
alterações;

II - apresentada a solicitação, a diretoria afim realizará as consultas aos órgãos 
e entidades que detém a incumbência de administrar os equipamentos comunitários 
concernentes a sua área de atuação, com o objetivo de cumprir o estabelecido no § 1º, 
art. 29, da Lei Complementar n. 74/2005 e suas alterações;

III - a diretoria afim, elaborará relatório circunstanciado, condicionante para a 
formulação do termo de compromisso pela Procuradoria Jurídica da PLANURB, o qual 
será submetido aos representantes legais das partes para a assinatura;

IV - deverão figurar como partes representantes do Município de Campo 
Grande,nos termos de compromisso a serem celebrados na forma do art. 29, da Lei 
Complementar n. 74/2005 e suas alterações, a Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (PLANURB), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão 
Urbana (SEMADUR) e Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN), além do 
órgão ou entidade que será contemplado com a execução do objeto;

V - publicação do extrato do termo de compromisso no Diário Oficial de Campo 
Grande (DIOGRANDE);

VI - o empreendedor deverá solicitar a PLANURB,com antecedência mínima 
de 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para o início da execução do objeto 
compromissado, os projetos necessários para a execução do objeto do termo de 
compromisso.

§ 2º A licença para construção somente será expedida após a formalização do 
Termo de Compromisso.

§ 3º A expedição do “habite-se” e/ou alvará de funcionamento do empreendimento 
ficam vinculados ao cumprimento do Termo de Compromisso e demais exigências das 
diretrizes urbanísticas, quando houver, conforme especificações contidas no § 3º, art. 
29, da Lei Complementar n. 74/2005 e suas alterações.

Art. 2º Por solicitação do empreendedor e em situação extraordinária, quando 
houver fatos que impeçam a execução direta do objeto compromissado, ocorridos 
em âmbito da Administração compromitente, devidamente caracterizada por meio de 
justificativa técnica, com a devida aprovação do corpo técnico da diretoria afim da 
PLANURB, o objeto a ser executado constante no termo de compromisso, poderá ser 
convertido em recurso financeiro, respeitada a equivalência financeira, a ser depositada 
em conta específica da Região Urbana, em observância a composição de custo do 
Município de Campo Grande e, com a devida aprovação da Comissão de Diretrizes 
Urbanísticas (CDU).

Art. 3º Para o caso de equivalência financeira, o corpo técnico da diretoria afim 
da PLANURB deverá definir como deve ser a forma de adimplemento da obrigação, não 
podendo, na hipótese de consentir parcelamentos, tal procedimento, ultrapassar 6 (seis) 
parcelas mensais.

§ 1º A correção das parcelas dar-se-á por meio do índice Nacional da Construção 
Civil (INCC) - coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

§ 2º O recebimento do “habite-se” e/ou alvará de funcionamento do 
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empreendimento fica condicionado à conclusão do pagamento da contrapartida 
estabelecida no termo de compromisso. 

§ 3º O produto decorrente da conversão em equivalência financeira, vinculado 
à Região Urbana definida no processo administrativo, que resultou na celebração do 
termo de compromisso, será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento (SEFIN). 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
o Decreto n. 11.281, de 2 de agosto de 2010.

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

ATOS DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso II, com fundamento no artigo 26 e 
legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 2817/2019-51, PPS 
nº. 3/2019 – PGM, em favor de SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA E DESPACHOS E 
PUBLICAÇÕES LTDA.
Campo Grande-MS, 18 de fevereiro de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, com fundamento no artigo 26 e 
legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 1233/2019-02, PPS nº. 
428/2019 – SESAU, em favor de BÁRBARA RESTEL BERTÉ. 
Campo Grande-MS, 14 de fevereiro de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, com fundamento no artigo 26 e 
legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 6928/2019-63, PPS nº. 
426/2019 – SESAU, em favor de BÁRBARA RESTEL BERTÉ. 
Campo Grande-MS, 14 de fevereiro de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, com fundamento no artigo 26 e 
legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 455/2019-91, PPS nº. 
427/2019 – SESAU, em favor de BÁRBARA RESTEL BERTÉ. 
Campo Grande-MS, 14 de fevereiro de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, com fundamento no artigo 26 e 

legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 103025/2018-94, PAM nº. 
424/2019 – SESAU, em favor de MIRANDA & GEORGINI LTDA. 
Campo Grande-MS, 19 de fevereiro de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, com fundamento no artigo 26 e 
legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 113991/2018-56, PAM nº. 
373/2019 – SESAU, em favor de CM HOSPITALAR S.A. 
Campo Grande-MS, 19 de fevereiro de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, com fundamento no artigo 26 e 
legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 9806/2019-92, PPS nº. 
375/2019 – SESAU, em favor de BÁRBARA RESTEL BERTÉ. 
Campo Grande-MS, 14 de fevereiro de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, com fundamento no artigo 26 e 
legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 63510/2018-91, PAM nº. 
511/2019 – SESAU, em favor de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 
Campo Grande-MS, 19 de fevereiro de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

SECRETARIAS

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO CONTRATO n. 57, CELEBRADO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia - SEDESC e a Empresa I. A. 
Campagna Junior & Cia LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 10.520, de 17/7/2002, Decreto Municipal n. 9.337/2005, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n. 8.666, 
de 21/6/1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie, de conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico n. 275/2018, procedimento 
licitatório homologado em 30/11/2018 pelo Exmo. Prefeito Municipal, anexo ao Processo 
Administrativo n. 40.491/2018-89.
OBJETO: Aquisição de Bebedouros Elétricos Industriais, em conformidade com o Quadro 
de Apuração Conclusivo: Bebedouro elétrico industrial de aço inoxidável, tipo coluna com 
reservatório de no mínimo 100 Litros, serpentina interna em aço inox, pingadeira, no 
mínimo 3 (três) torneiras cromadas geladas tipo rosca, com Filtro, boia para regulagem 
do nível de água, Tensão 127v ou bivolt, com as medidas mínima de LxPxA: 68x48x1,30. 
Garantia mínima: 06 meses, com o objetivo de atender às necessidades das demandas 
das Incubadoras Municipais, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e de Ciência e Tecnologia - SEDESC.
VALOR: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
DOTAÇÃO: Programa de Trabalho 219 19 573 13 2052; Fonte de Recurso 3 - Recursos 
de Convênios; Convênio 20174; Elemento de Despesa 44905234 - Máquinas, utensílios e 
equipamentos diversos.
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura.
ASSINATURAS: Abrahão Malulei Neto e Mauro Mayer da Silva. 

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO n. 01, CELEBRADO EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP, e a Fundação Municipal de Esportes.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, alínea “a”, do artigo 17, da Lei Federal n. 8.666, de 
21/6/1993 e Legislação Complementar e no Processo Administrativo n. 37178/2018-17.
OBJETO: Visa a doação de bens móveis considerados inservíveis para a SISEP, com o 
exclusivo fim de uso interesse social a contribuir com a FUNESP.
PRESSUPOSTO PARA DOAÇÃO: Considerando a inconveniência socioeconômica na 
escolha por outra forma de alienação de bens inservíveis em desuso na SISEP e o 
interesse público único e exclusivo da DONATÁRIA em utilizá-lo na consecução dos fins 
e interesses sociais previstos em seu estatuto, pressupostos que permitem e autorizam, 
com fundamento no art. 17, II, “a”, da Lei nº 8.666/93, a doação dos bens móveis de 
propriedade da DOADORA, no valor patrimonial avaliado em R$ 33.505,00 (trinta e três 
mil, quinhentos e cinco reais), em razão dos elementos contidos nos autos do processo 
administrativo n. 37178/2018-17, a serem doados conforme as especificações contidas no 
Termo de Recebimento.
ASSINATURAS: Rudi Fiorese e Rodrigo Barbosa Terra.
 
CAMPO GRANDE-MS, 18 DE FEVEREIRO DE 2018.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

DECRETOS................................................................................................  01

ATOS DO PREFEITO....................................................................................  02

SECRETARIAS ........................................................................................... 02

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ...................................................................... 17

ATOS DE PESSOAL ................................................................................... 18

ATOS DE LICITAÇÃO ................................................................................ 31

ÓRGÃOS COLEGIADOS ............................................................................ 32

PODER LEGISLATIVO ............................................................................... 33

PUBLICAÇÕES A PEDIDO ......................................................................... 33


