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Art. 17. Os interessados, quando solicitado, deverão apresentar os seguintes 
documentos:

I - documentos pessoais, tais como: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), título de eleitor, comprovante de estado civil, Número de Identificação 
Social (NIS) e comprovante de renda;

II - comprovante de residência do imóvel onde pretende aplicar o Programa;

III - matrícula do imóvel, com o devido registro em seu nome;

IV - certidão atualizada de IPTU, devendo ser negativa ou positiva com efeitos 
negativos.

Art. 18. Os beneficiários serão atendidos por ordem de cadastramento no 
Programa.

Capítulo IV
Do Valor do Benefício e Forma de Pagamento

Art. 19. O valor a ser liberado para cada modalidade, será da seguinte forma:

I - aquisição de material de construção:

a) para construção: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b) para reforma: R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) para ampliação: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II - aquisição de assistência técnica:

a) para construção, reforma e ampliação: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais);

b) para regularização edilícia: R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 20. O beneficiário de lote urbanizado sorteado pela Agência Municipal de 
Habitação, que ainda não tiver escriturado o imóvel e que ainda conste a matrícula 
em nome da Agência Municipal de Habitação, poderá receber os benefícios previstos 
nesta Lei, ficando dispensado do cumprimento do inciso III do Art. 14 e do registro da 
titularidade na matrícula do imóvel prevista no inciso III do Art. 17.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o valor a ser liberado para construção 
e mão de obra especializada para a construção da unidade habitacional será de até R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) que poderá ser incorporado ao contrato do financiamento do 
lote urbanizado, cujo prazo para pagamento será de até 300 (trezentos) meses.

Art. 21. O prazo de parcelamento dos valores do financiamento fica estipulado 
em, no máximo, 160 (cento e sessenta) meses.

Art. 22. O valor da parcela inicial será de, no mínimo, 10% (dez por cento) do 
valor do salário mínimo vigente no país, na data da assinatura do contrato.

Art. 23. Poderá ser firmado contrato de financiamento com cláusula prevendo 
alienação fiduciária ou outro instrumento.

Art. 24. Os valores referentes ao financiamento ficarão disponíveis para o 
beneficiário por até 18 (dezoito) meses, contados da data de disponibilização do benefício 
para o efetivo uso.

Capítulo V
Da Operacionalização do Programa

Art. 25. A execução e a gestão do Programa contarão com a participação dos 
profissionais credenciados nos conselhos de classe e das empresas credenciadas para o 
fornecimento de material de construção.

§ 1º A supervisão e a avaliação das ações do Programa serão realizadas em 
regime de colaboração com os órgãos conveniados.

§ 2º O Poder Executivo Municipal estabelecerá:

I - os procedimentos e as condições necessárias para adesão ao Programa;

II - as competências dos participantes do Programa;

III - os instrumentos a serem celebrados entre o Município, os beneficiários e os 
credenciados;

IV - os limites da parcela do financiamento concedida aos beneficiários;

V - os procedimentos e os instrumentos de controle e de acompanhamento das 
ações do Programa;

VI - as metas a serem atingidas pelo Programa;

VII - as diretrizes para gestão e avaliação dos resultados do Programa;

VIII - os critérios de alocação dos recursos do Programa em todas as regiões 
urbanas de Campo Grande.

Art. 26. Compete à Agência Municipal de Habitação:

I - elaborar plano de trabalho para a execução do Programa;

II - elaborar proposta de melhorias habitacionais em áreas específicas da cidade;

III - cadastrar os interessados em participar do Programa;

IV - realizar ações de coordenação, acompanhamento e controle do Programa 
nas respectivas esferas de atuação.

§ 1º O Programa terá um coordenador-geral, responsável pelas ações de gestão 
e, um coordenador-técnico encarregado do gerenciamento das equipes de assistência 
técnica para cada região urbana.

§ 2º Os coordenadores-técnicos, obrigatoriamente, deverão ser profissionais com 
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA) 
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU).

Capítulo VI
Das Disposições Finais

Art. 27. A aplicação indevida dos recursos do financiamento de que trata esta Lei 
sujeitará o beneficiário à seguintes penalidades, sem prejuízo de outras sanções civis, 
administrativas e penais cabíveis:

I - vedação ao recebimento de recursos ou benefícios associados a qualquer 
programa habitacional em âmbito municipal ou estadual;

II - obrigação de devolver integralmente os recursos recebidos, em valor 
corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e 
Especial (IPCA-E).

Art. 28. Os participantes do Programa, públicos ou privados, que venham a 
descumprir normas ou a contribuir, por ação ou omissão, para a aplicação indevida dos 
recursos do Programa, perderão a possibilidade de atuar nele, sem prejuízo do dever de 
ressarcimento dos danos causados e das demais sanções civis, administrativas e penais 
aplicáveis, em especial as previstas na Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992.

§ 1º O servidor público e o participante do Programa serão responsabilizados 
quando:

I - informarem, inserirem ou fizerem inserir dados ou informações falsas no 
âmbito do Programa;

II - contribuírem para que pessoa diversa do beneficiário final do Programa 
receba vantagem indevida;

III - derem causa ou contribuírem para irregularidades na implementação das 
ações do Programa.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, caso comprovado dolo ou fraude, o servidor 
público e o participante do Programa ficarão obrigados a pagar multa, nunca inferior ao 
dobro e superior ao quádruplo do valor inicial do financiamento ou do dano causado.

§ 3º Apurado, por meio de processo administrativo, o valor da multa e o valor 
a ser ressarcido e, não tendo sido pago pelo responsável, serão tomadas as medidas 
judiciais cabíveis para a cobrança.

Art. 29. O prazo para finalização dos trabalhos seja na modalidade material de 
construção, seja na modalidade assistência técnica será de, no máximo, 18 (dezoito) 
meses.

Art. 30. Para os fins desta Lei fica isento o pagamento das taxas para expedição 
de alvará de construção e habite-se.

Art. 31. A presente lei será regulamentada através de portaria expedida pelo 
Diretor-Presidente da Agência Municipal de Habitação.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE NOVEMBRO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO n. 13.695, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018.

Cria o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do 
Córrego Guariroba - APA do Guariroba, localizada no município de Campo 
Grande - MS e dá outras providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos 
incisos VI e VIII, alínea ‘a’, do art. 67 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o 
disposto na Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000 e na Resolução CONAMA n. 428, de 17 
de dezembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos 
Mananciais do Córrego Guariroba - APA do Guariroba, localizado no Município de Campo 
Grande, órgão de caráter consultivo, propositivo e de assessoramento do Poder Executivo 
Municipal com as atribuições definidas neste Decreto.

Art. 2º Compete ao Conselho Gestor da APA do Guariroba:

I - realizar a revisão do seu regimento, no prazo de até 90 (noventa) dias, 
contados da data de publicação deste Decreto;

II - fomentar e acompanhar a elaboração, implementação e/ou revisão do Plano 
de Manejo da APA, garantindo o seu caráter participativo;

III - buscar a integração da APA com as demais unidades e espaços territoriais 
especialmente protegidos no Município de Campo Grande - MS, e com o seu entorno;

IV - compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados 
com a APA;

V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual, elaborado pelo 
órgão gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA);

VI - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação 
com a população do entorno ou do interior da unidade;

VII - zelar pela transparência da gestão e tomada de decisões que atentem a 
APA;

VIII - realizar avaliações contínuas dos resultados alcançados e propor alterações 
quanto aos programas e projetos desenvolvidos na APA do Guariroba;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência, fixadas por legislação.

Parágrafo único. Os processos de licenciamento ambiental, que tratam de 
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atividades potencialmente causadoras de impacto na APA, deverão seguir o disposto na 
Resolução CONAMA n. 428, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 3° O Conselho Gestor da APA do Guariroba será composto por 15 (quinze) 
conselheiros titulares e igual número de suplentes, observando a representação paritária, 
assim distribuídos:

Órgãos Públicos:

I - Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB);

II - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP);

III - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 
Tecnologia (SEDESC);

IV - Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL);

Usuários do Território:

V - Águas Guariroba S/A;

VI - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia - Brasil S/A (TBG);

VII - Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas 
Plantadas (REFLORE MS);

VIII - ENERGISA MS – Distribuidora de Energia S.A.;

Colegiados e Organizações da Sociedade Civil:

IX - Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia do 
Guariroba (ARCP Guariroba);

X - Ordem dos Advogados do Brasil no MS (OAB/MS);

XI - WWF-Brasil;

XII - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (CREA/MS);

Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão:

XIII - EMBRAPA Gado de Corte;

XIV - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS);

XV - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

§ 1º Os conselheiros serão oficialmente indicados pelas respectivas entidades, 
mediante apresentação de ata ou documentação similar.

§ 2º Caberá ao Prefeito de Campo Grande, por ato próprio, efetuar a nomeação 
dos conselheiros oficialmente indicados.

Art. 4º O mandato dos conselheiros componentes do Conselho Gestor da APA do 
Guariroba, excetuando-se o do Presidente, será de 2 (dois) anos, sendo permitida uma 
recondução.

Art. 5º O Conselho Gestor da APA do Guariroba terá a seguinte estrutura:

I - Plenária;

II - Mesa Diretora;

III - Assessoria Executiva.

Art. 6º A Plenária é uma reunião pública realizada conforme calendário anual, 
previamente estabelecido e tem como objetivo o debate, a proposição e o assessoramento 
da gestão da Unidade de Conservação.

Art. 7º A Mesa Diretora do Conselho Gestor da APA do Guariroba será composta 
pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

§ 1º O Presidente será o titular da Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (PLANURB).

§ 2º O Vice-Presidente será um representante da Administração Pública, indicado 
pela Unidade Gestora da Unidade de Conservação.

§ 3º O Secretário terá a função de auxiliar o Presidente durante a reunião e será 
escolhido em plenária, dentre seus pares.

Art. 8º A Assessoria Executiva, diretamente subordinada ao Presidente do 
Conselho, tem por finalidade realizar o apoio técnico-administrativo e será indicada pela 
Unidade Gestora da Unidade de Conservação.

Art. 9º Os membros do Conselho Gestor da APA do Guariroba exercerão seus 
mandatos gratuitamente, sendo esta atividade considerada de caráter relevante para o 
serviço público.

Art. 10. O Plano de Manejo da APA do Guariroba deverá contemplar os estudos, 
avaliações e demais informações existentes sobre a APA, considerando os aspectos 
ambientais, físicos e socioeconômicos, atendendo aos dispositivos vigentes.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
o Decreto n. 8.178, de 22 de março de 2001 e suas respectivas alterações, com efeito a 
contar de 1° de outubro de 2018.

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE NOVEMBRO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DECRETO n. 13.696, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018.

Altera o Anexo I do Decreto n. 13.257, de 24 de agosto de 2017 e dá 
outras providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI, do 
art. 67, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica excluído o item 15 do anexo I (Checklist de Urbanismo) do Decreto 
n. 13.257, de 24 de agosto de 2017.

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

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE NOVEMBRO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DECRETO n. 13.697, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018.

Altera dispositivos no Decreto 11.247, de 24 de junho de 2010, que 
“Dispõe sobre a competência para a emissão de atos pessoal por titulares 
de órgãos e entidades do poder executivo”e dá outras providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1°Revoga o inciso XVI do art. 2º, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 
2010.

Art. 2°Acrescenta o inciso XXII ao art. 3º, 11.247, de 24 de junho de 2010, com 
a seguinte redação:

“Art. 3° ...........................

.......................................
 

XXII - autorização de servidor para viagem fora do Estado, para participar de 
evento de interesse da Administração Municipal ou representar o Município. ”(NR)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE NOVEMBRO DE 2018.
 

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DECRETO n. 13.699, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018.

TRANSFORMA CARGOS EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 67, da Lei 
Orgânica do Município, e o art. 68, inciso VI, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Ficam transformados, sem aumento de despesas, 2 (dois) cargos em 
comissão,  símbolo DCA-9, previstos nos Decretos n. 13.415, de 8 de fevereiro de 2018 e 
n. 13.683, de 25 de outubro de 2018, em 1 (um) cargo em comissão de Direção e Chefia 
e Assessoramento, símbolo DCA-7.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 7 de novembro de 2018.

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE NOVEMBRO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DESPACHOS

DESPACHO DO EXMO. SR. PREFEITO
Conforme os parâmetros legais pertinentes, em 09.11.2018, foi Ratificada por dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso II, da Lei Federal n. 8666/93 e, 
com fundamento no artigo 26, e legislação complementar, a despesa do processo nº. 
40466/2018-31, PPS nº. 35/2018 – FMMA – SEMADUR, em favor de FUNDAÇÃO DE 
APOIO À PESQUISA AO ENSINO E À CULTURA.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DESPACHO DO EXMO. SR. PREFEITO
Conforme os parâmetros legais pertinentes, em 09.11.2018, foi Ratificada por 
inexigibilidade de licitação, consubstanciada pelo art. 25, inciso III, da Lei Federal 
n. 8666/93 e, com fundamento no artigo 26 e legislação complementar, a despesa do 
processo nº. 91757/2018-51, PPS nº. 300/2018 – SECTUR, em favor de JOSÉ TADEU 
DA SILVA 46486283149.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal


