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CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN), de 
conformidade com o art. 12 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, terá estabelecido 
no seu regimento interno:
 

I - a respectiva estrutura operacional, identificando as vinculações de subordinação 
das unidades organizacionais administrativas e operacionais e suas denominações;
 

II - as competências de cada unidade organizacional integrante da sua estrutura 
básica e operacional;

III - as competências específicas e comuns dos titulares dos cargos de direção, 
gerência, chefia e de assessoramento, quando for o caso, e dos ocupantes de funções 
de confiança; 

IV - a identificação dos titulares e substitutos natos das unidades organizacionais 
e a vinculação funcional a cargo de direção e chefia.

§ 1º O órgão colegiado referido no inciso I do art. 2º terá sua condição de 
funcionamento estabelecida no respectivo regimento interno. 

§ 2º O regimento interno será elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento (SEFIN) e encaminhado à Agência Municipal de Tecnologia da Informação 
e Inovação para análise e submetido à aprovação do Prefeito Municipal. 

Art. 4º A estrutura básica da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 
(SEFIN) é representada no organograma constante do Anexo. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando 
revogado o Decreto n. 13.056, de 17 de janeiro de 2017 e Decreto n.13.489, de 6 de 
abril de 2018. 

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças 
e Planejamento

Secretário-Adjunto

ANEXO ÚNICO AO DECRETO n. 14.058, DE 20/11/2019.
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DECRETO n. 14.059, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

Aprova o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Finanças e  
Planejamento (SEFIN).

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, do art. 67, 
da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no art. 30, da Lei n. 5.793, de 
3 de janeiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo deste Decreto, o Regimento Interno da 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN), integrante da estrutura básica 
da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em conformidade com sua estrutura básica 
aprovada pelo Decreto n. 14.058, de 20 de novembro de 2019.

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

CAMPO GRANDE/MS, 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças 
e Planejamento

ANEXO I AO DECRETO n. 14.059/2019.

REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TÍTULO I
NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
NATUREZA

Art. 1° A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN), criada pela 

Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, é órgão da administração direta da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande, autônoma, integrante do grupamento instrumental e 
vinculado diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
FINALIDADE

Art. 2° A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN) compete:

I - a formulação e execução da política fiscal e tributária do município;

II - o aperfeiçoamento e atualização da legislação tributária municipal;

III - a coordenação do processo de planejamento e execução orçamentária e 
financeira; 

IV - a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos 
orçamentos anuais;

V - o acompanhamento, controle e a avaliação da execução orçamentária, 
financeira, patrimonial e contábil, bem como de planos, programas e projetos da 
Administração Municipal;

VI - o controle de convênios, contratos e das operações de crédito firmados pelo 
Município;

VII - a gestão e o controle da execução dos recursos financeiros; e

VIII - o controle, acompanhamento e avaliação sistemática do desempenho da 
ação programática dos órgãos e entidades municipais relativas ao orçamento.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

Art. 3° À Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN), diretamente 
vinculada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do disposto no art. 15 da Lei n.5.793, 
de 3 de janeiro de 2017, compete:

I - a formulação, a coordenação, a administração e a execução da política da 
administração tributária e fiscal do Município, bem como a elaboração, o aperfeiçoamento 
e a atualização da legislação tributária municipal; 

II - o monitoramento das ações setoriais desenvolvidas pelos órgãos e pelas 
entidades do Poder Executivo para realizar a avaliação da capacidade de geração de 
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Art. 36. À Divisão da Dívida Ativa - DDA, diretamente subordinada à Gerência de 
Lançamento de Tributos, Arrecadação e Cobrança, compete:

I - efetivar a inscrição em divida ativa dos tributos municipais, inclusive dos 
débitos decorrentes de auto de infração ou decisão administrativa de que não caiba mais 
recurso;

II - cadastrar os processos administrativos com trânsito em julgado, junto aos 
sistemas de administração tributária, para promover a cobrança extrajudicial ou judicial;

III - emitir Certidão de Dívida Ativa, inclusive em caso de substituição, mediante 
a anuência do procurador municipal e encaminhar à PGM para procedimento da execução 
fiscal;

IV - instrução de processos, quando solicitados, referentes à dívida ativa 
municipal;

V - promover a devida manutenção e atualização do cadastro de dívida ativa;

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

Art. 37. A Divisão de Cobrança de Tributos - DCT, diretamente subordinada à 
Gerência de Lançamento de Tributos, Arrecadação e Cobrança, compete:

I - efetuar a cobrança amigável das dívidas vencidas disponíveis nos bancos de 
dados tributários e não tributários; 

II - coordenar ações que visam à redução da inadimplência dos contribuintes que 
possuem dívidas no banco de dados tributário e não tributário;

III - promover a devida manutenção e atualização do cadastro de contribuintes 
inadimplentes;

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

Seção VII
Das Competências da Diretoria-Executiva de Modernização da 

Administração Fazendária

Art. 38. À Diretoria-Executiva de Modernização da Administração Fazendária – 
DIREX, diretamente subordinada ao Secretário Municipal, compete: 

I - gerenciar os recursos oriundos do Programa Nacional de Apoio à Modernização 
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, do Programa de Modernização 
da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT, e outros 
novos programas que visam à modernização da administração fazendária;

II - promover a articulação com organismos financiadores e de apoio técnico, 
agentes financeiros responsáveis pela condução dos programas de Modernização da 
Gestão Administrativa, Fiscal e Tributária;

III - identificar as necessidades para investimento através da interlocução com 
as secretarias contempladas nos programas de modernização;

IV - avaliar as solicitações através dos indicadores da Tabela de Prioridades 
estabelecida e enviada pelas secretarias;

V - definir plano de execução;

VI - apresentar conjuntamente o Programa e a necessidade de investimento à 
Câmara Municipal;

VII - reavaliar as demandas junto às Secretarias, se necessário;

VIII - elaborar novo formulário para revisão do Projeto para ser aprovado, se 
necessário;

IX - definir prazos para entrega dos termos de referências;

X - analisar os valores licitados para verificação junto aos objetivos do projeto;

XI - validar os relatórios elaborados pelas Coordenadorias;

XII - gerir, controlar, acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos pelas 
secretarias contempladas; e

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

Art. 39. À Coordenadoria Técnica - CT, diretamente subordinada à Diretoria-
Executiva de Modernização da Administração Fazendária, compete:

I - elaborar, coordenar e avaliar, em conjunto com as entidades envolvidas, as 
propostas de programação para execução dos programas e projetos;

II - divulgar as diretrizes e as recomendações técnicas dos programas, interna 
e externamente; 

III - promover, em conjunto com a Área Administrativa, o intercâmbio de 
informações e a disseminação das melhores práticas de gestão administrativa e fiscal 
entre os participantes dos programas;

IV - realizar gestões técnicas para condução dos Programas com as secretarias 
envolvidas;

V - acompanhar a execução das ações desenvolvidas pelo município no âmbito 
dos programas, assim como prestar as orientações técnicas que se fizerem necessárias;

VI - articular e desenvolver ações de cooperação técnica junto aos entes 
participantes;

VII – elaborar relatórios técnicos e de acompanhamento dos programas;

VIII - coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico com foco na gestão 
fiscal, que subsidiará o projeto; 

IX - elaborar projeto técnico, por meio do sistema SEEMP e promover todos os 
registros necessários à atualização dos mesmos no âmbito do referido sistema;

X - analisar os pedidos quanto aos aspectos técnicos previstos nos programas e 
a elegibilidade dos produtos e dos insumos incluídos;

XI - adotar as medidas técnicas que se fizerem necessárias com vistas às 
aquisições e contratações previstas nos projetos;

XII - elaborar estudos e avaliações quanto ao desenvolvimento dos programas, 
assim como proposições para aperfeiçoamento das ações e melhoria de resultados;

XIII - apurar os indicadores e propor adoção e aperfeiçoamento dos mesmos, 
quando couber;

XIV - receber, registrar e consolidar os dados necessários ao acompanhamento 
da execução física dos programas;

XV - acompanhar, auxiliar, prestar informações técnicas e apresentar a 
documentação dos projetos e programas necessária ao desenvolvimento dos trabalhos 
dos órgãos de controle e de auditoria;

XVI - propor aperfeiçoamentos na concepção e na condução dos programas;

XVII - coordenar e executar, com apoio das demais Coordenações, as missões 
técnicas junto às unidades gestoras;

XVIII - responder pela gestão técnica dos programas junto às unidades e aos 
órgãos de controle e auditoria;

XIX - subsidiar a elaboração da prestação de contas anual e os relatórios finais 
de execução dos programas; 

XX - avaliar projetos básicos e termos de referência, destinados à aquisição 
de bens e serviços necessários à condução dos programas, com o apoio dos demais 
coordenadores; e

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

Art. 40. À Coordenadoria Financeira - CF, diretamente subordinada à Diretoria-
Executiva de Modernização da Administração Fazendária, compete:

I - acompanhar o planejamento e execução orçamentária das Unidades integrantes 
dos Programas de Modernização;

II - preparar a programação financeira no âmbito dos Programas;

III – administrar os recursos financeiros dos Programas;

IV - elaborar relatórios financeiros acerca do desenvolvimento dos projetos 
definidos em regulamento;

V - programar e efetuar as solicitações de desembolso financeiro, quando for o 
caso;

VI - analisar os processos licitatórios contratados e preparar o dossiê de 
documentos para o agente financeiro autorizar os pagamentos vinculados aos Programas;

VII - acompanhar e alimentar os Sistemas de Gestão Financeira dos Programas;

VIII - elaborar, em articulação com as demais Coordenações, a prestação de 
contas anual dos Programas;

IX - responder pela gestão financeira dos programas junto aos órgãos de controle 
e auditoria;

X - acompanhar, auxiliar, prestar informações financeiras e apresentar 
documentação necessária ao desenvolvimento dos trabalhos dos órgãos de controle e 
de auditoria;

XI - elaborar e apresentar aos órgãos de controle as prestações de contas dos 
programas e os relatórios financeiros de acompanhamento; e

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

Art. 41. À Coordenadoria Administrativa e de Monitoramento - CAM, subordinada 
diretamente à Diretoria-Executiva de Modernização da Administração Fazendária, 
compete:

I - preparar documentos oficiais e atos administrativos;

II - administrar os recursos materiais dos Programas;

III - apoiar administrativamente os procedimentos concernentes a execução dos 
processos licitatórios;

IV - gerenciar, fiscalizar e orientar as unidades participantes dos programas na 
guarda e manutenção dos patrimônios adquiridos;

V - manter organizada a guarda dos documentos e processos licitatórios 
encerrados oriundos dos programas;

VI - elaborar, em articulação com as demais Coordenações, a prestação de contas 
anual dos Programas;

VII - apoiar na execução e no acompanhamento dos programas;

VIII - elaborar relatórios de execução e acompanhamento dos projetos;

IX - acompanhar o andamento dos processos licitatórios oriundos dos projetos, 
desde sua fase inicial até o arquivamento;

X - manter atualizado sistema de acompanhamento (quando houver), do 
atendimento às recomendações dos órgãos de controle;

XI - providenciar o atendimento, pelos respectivos responsáveis, das 
recomendações dos órgãos de controle;

XII - coordenar e acompanhar o cumprimento das recomendações dos órgãos de 
controle e enviar aos mesmos as informações pertinentes; e
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XIII - 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 Superintendência de Administração e Finanças

Art. 42. À Superintendência de Administração e Finanças - SAF, diretamente 
subordinada ao Secretário Municipal e Secretário-Adjunto, compete: 

I - coordenar, supervisionar e administrar a execução das atividades de 
planejamento, execução orçamentária e financeira e de gestão administrativa;

II - articular-se com as demais unidades visando atuação harmônica e integrada 
na consecução dos objetivos; 

III - prestar assessoramento ao Secretário Municipal e ao Secretário-Adjunto no 
âmbito financeiro, de gestão administrativa e de pessoal;

IV - orientar, controlar e supervisionar a utilização dos recursos destinados à 
realização de despesas;

V - elaborar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes do 
Sistema de Planejamento;

VI - acompanhar, controlar e avaliar a execução do orçamento; 

VII - coordenar a elaboração de relatório anual das atividades desenvolvidas pela 
SEFIN;

VIII - coordenar a comissão organizadora do concurso IPTU DÁ PRÊMIOS; 

IX – coordenar a realização dos procedimentos licitatórios; e

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

Art. 43. À Gerência de Gestão Administrativa - GGA, diretamente subordinada à 
Superintendência de Administração e Finanças, compete:

I - elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

II - registrar de materiais ou serviços no banco de dados do Catálogo de Materiais 
e Serviços do sistema SIGA (DICOM/SEGES);

III - inserir e gerenciar documentos no sistema SIGA;

IV - subsidiar procedimentos licitatórios de aquisições, materiais e serviços;

V - elaborar e acompanhar as Minuta dos Contratos, Termos Aditivos ou 
Apostilamentos;

VI - elaborar e acompanhar as nomeações dos fiscais dos contratos;

VII - acompanhar, controlar e executar as atividades relativas aos serviços 
administrativos;

VIII - fornecer e controlar os materiais de consumo;

IX - encaminhar, acompanhar, validar e dar suporte as solicitações de acesso aos 
sistemas de trabalho;

X - receber, alocar, e acompanhar as solicitações referentes ao Sistema de 
Informações ao Cidadão – SIC;

XI - gerenciar e controlar o fornecimento de passagens e diárias juntamente com 
a GOF/SAF;

XII - gerenciar e subsidiar a frota de veículos; 

XIII - gerenciar os patrimônios;

XIV - manter organizado o cadastro, os termos de responsabilidade e realizar a 
baixa ou doação dos bens móveis conforme legislação vigente;

XV – receber, guardar e zelar pela segurança dos processos e documentos que 
são arquivados na Secretaria;

XVI - organizar e executar os procedimentos necessários para a realização dos 
sorteios e entregas dos prêmios do concurso IPTU Dá Prêmios; e

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

Art. 44. À Gerência de Orçamento e Finanças - GOF, subordinada diretamente à 
Superintendência de Administração e Finanças, compete:

I - coordenar e acompanhar a execução das atividades de planejamento, execução 
orçamentária e financeira; 

II - orientar, coordenar, acompanhar e controlar o processo de planejamento e 
execução de programas, projetos e atividades, segundo as normas técnicas emitidas 
pelo órgão central do Sistema de Planejamento;

III - elaborar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes 
estabelecidas pelo órgão central do Sistema de Planejamento, bem como elaborar e 
acompanhar a tramitação dos pedidos de suplementação orçamentária;

IV - acompanhar, controlar e avaliar a execução orçamentária, de acordo com as 
dotações alocadas aos programas, projetos e atividades; 

V - fornecer informações referentes à execução orçamentária e financeira para a 
elaboração de contratos, convênios e termos similares; 

VI - acompanhar e controlar a execução financeira de convênios, contratos e 
termos similares;

VII - inserir os contratos firmados no Portal da Transparência;

VIII - acompanhar e controlar, em conjunto com a GGA, a execução orçamentária, 
financeira dos atos de gestão administrativa e patrimonial; 

IX - acompanhar e controlar a fixação e a execução do cronograma da execução 
orçamentária e de desembolso financeiro;

X - gerenciar em conjunto com a GGA, os atos de concessão de suprimentos de 
fundos, diárias e expedição de passagens, zelando pela apresentação das respectivas 
prestações de contas;

XI - prestar contas quanto à execução financeira dos contratos firmados;

XII - elaborar os pedidos de aquisição de materiais (PAM) e os pedidos de 
prestação de serviços (PPS), para formalização dos processos de compras ou prestação 
de serviços; 

XIII - fazer o acompanhamento da realização dos procedimentos licitatórios de 
materiais e serviços, em conjunto com a GGA; e

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

Art. 45. À Gerência de Gestão de Pessoas - GGP, diretamente subordinada à 
Superintendência de Administração e Finanças, compete:

I - acompanhar, orientar e executar as atividades relativas à gestão de recursos 
humanos;

II - supervisionar, coordenar e acompanhar a frequência dos servidores, 
juntamente com o chefe imediato de cada unidade organizacional, em conformidade 
com a legislação vigente;

III - controlar e registrar afastamentos, faltas, licenças, nomeações e suas 
alterações, exonerações, aposentadorias;

IV - elaborar, organizar e encaminhar as escalas anuais e mensais de férias, as 
unidades de lotação dos servidores;

V - manter atualizado o cadastro de dados e informações pessoais e funcionais 
dos servidores, ressalvados os cadastramentos de competência da Secretaria Municipal 
de Gestão;

VI - instruir e providenciar a abertura de processos relativos a pessoal de 
servidores ativos;

VII - acompanhar e controlar as lotações, movimentações e remanejamentos;

VIII - coordenar e acompanhar o processo de avaliação de desempenho de 
servidores em estágio probatório;

IX - implantar vantagens devidamente autorizadas pelo titular da pasta;

X - conferir mensalmente a ficha financeira, para elaboração da folha de 
pagamento, solicitando as devidas correções quando for o caso;

XI - acompanhar a frequência e substituições de mirins; 

XII - elaborar e encaminhar, para publicação, os atos de pessoal; e

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

Art. 46. À Divisão de Devolução - DDEV, diretamente subordinada à 
Superintendência de Administração e Finanças, compete:

I - gerenciar os processos de abatimento e cadastrar no sistema os créditos 
consolidados durante o exercício, para crédito no lançamento na conta do IPTU do 
exercício posterior;

II - gerenciar os processos de devolução, analisando e anexando os documentos 
necessários e encaminhando para os respectivos setores para as providências cabíveis;

III - subsidiar informações para abertura do Cadastro de Fornecedor no sistema 
SICONT junto à DICOM/SEGES;

IV - prestar atendimento, aos contribuintes, referente aos processos de devolução 
de crédito em toda sua tramitação; e

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

TÍTULO IV
DOS CARGOS DE DIREÇÃO, GERÊNCIA, CHEFIA E ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS COMUNS DAS UNIDADES

Art. 47. Às unidades integrantes da estrutura operacional da SEFIN compete:

I - coordenar reuniões ou grupos de trabalho de estudos relativos aos assuntos 
da respectiva área de atuação; e

II - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos 
superiores e das normas regulamentadoras de sua área de atuação.

CAPÍTULO II
DOS TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 48. A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN) será dirigida 
por um Secretário Municipal, auxiliado diretamente por um Secretário-Adjunto e pelos 
seguintes titulares das unidades de sua estrutura:

I - as Assessorias, por Chefes de Assessoria;

II - as Superintendências, por Superintendentes;

III - as Diretorias-Gerais, por Diretores-Gerais;

IV - as Diretorias-Executivas, por Diretores-Executivos;

V - as Coordenadorias, por Coordenadores;


