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I - Imóvel de propriedade do MUNICÍPIO: Lote 12-A, resultante do desmembramento 
do Lote A, da Quadra 9, do Loteamento denominado Jardim Paradiso, com área de 
540,00m2, Matrícula n. 2.492, na 3ª Circunscrição de Registro de Imóveis desta Comarca, 

II - Imóvel de propriedade de ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES E EMIVAL 
RODRIGUES DA SILVA: Lote 4, da Quadra 06, com área de 473,76 metros quadrados, do 
Bairro Planalto, Parcelamento Vila Alto Sumaré, nesta cidade, Matrícula n. 176.928, no 
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição desta Comarca

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.020, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR O CENTRO DA MEMÓRIA 
ESPORTIVA DE CAMPO GRANDE - MUSEU DO ESPORTE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMPO GRANDE-MS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar no Município de Campo 
Grande o Centro da Memória Esportiva de Campo Grande - MUSEU DO ESPORTE.

Art. 2º. Cabe ao Poder Executivo Municipal estabelecer normas e procedimentos para 
estruturação e funcionamento do Centro da Memória Esportiva de Campo Grande - 
MUSEU DO ESPORTE.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.024, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE COLOCAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA PEDESTRES 
EM FRENTE DE TODAS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PÚBLICAS OU PRIVADAS, LOCALIZADAS NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica obrigada a Agência de Transporte e Trânsito Municipal (AGETRAN) a 
disponibilizar faixas elevadas de pedestres em frente às escolas públicas e privadas do 
Município de Campo Grande-MS.

Parágrafo único. As faixas de pedestres descritas no caput do artigo deverão estar a 
uma distância de, no máximo, 100 (cem) metros do portão de entrada principal das 
Instituições de Ensino.

Art. 2º. O local onde as faixas elevadas serão colocadas deverá ter sinalização com 
placas de advertência de velocidade máxima permitida e de passagem sinalizada de 
pedestres.

Art. 3º. A prioridade de instalação e colocação será para as Instituições de Ensino com 
maior número de crianças e que apresentem riscos aos pedestres, por conta de fluxo 
maior de veículos. 

Art. 4º. A Agência de Transporte e Trânsito de Campo Grande (AGETRAN) será a responsável 
pela fiscalização e aplicação de multas e penalidades aos condutores de veículos, em 
caso de infração ao trânsito.

Parágrafo único. Os recursos provenientes de eventuais penalidades impostas aos infratores 
deverão ser investidos em campanhas educativas no sentido de informar a população sobre a 
importância das sinalizações previstas em lei.

Art. 5º. V E T A D O.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.025, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

INSTITUI O PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA no 
município de Campo Grande-MS.
Art. 2º. O PSA é direcionado ao proprietário de área rural e urbana, no Município de 
Campo Grande - MS que destinar parte ou a totalidade de sua propriedade para fins de 
recuperação, conservação e preservação da cobertura florestal e conservação de solo e 
água, que atenda às exigências desta Lei.
Parágrafo único. Equipara-se ao proprietário de área rural, para fins desta Lei, o 
arrendatário ou detentor do domínio legal de propriedade rural, a qualquer título.
Art. 3º. O PSA tem como objetivo recompensar financeiramente o proprietário rural e urbano, 
em função do valor econômico dos serviços ambientais prestados por sua área destinada para 
recuperação, conservação e preservação da cobertura florestal e conservação de solo e 
água, nas seguintes modalidades:
I - conservação e melhoria da qualidade e da disponibilidade hídrica;

II - conservação e incremento da biodiversidade;
III - redução dos processos erosivos;
IV - conservação e manutenção da beleza cênica e do micro clima;
V - fixação e seqüestro de carbono para fins de minimização dos efeitos das mudanças 
climáticas globais.
Art. 4º. O valor máximo para pagamento pela Prestação de Serviços Ambientais será 
de 52,53 (cinquenta e dois vírgula cinquenta e três) Unidades de Atualização Monetária 
do Estado de Mato Grosso do Sul - UAM, por hectare por ano, relativo aos serviços 
prestados nas modalidades fixadas nos incisos I, II, III e IV do artigo 3º desta Lei.       (1 
UAM= R$ 2,4745 / 52,53 UAM= R$ 130,00)
Parágrafo único. O valor do pagamento pelo PSA e os critérios para que as propriedades 
rurais sejam caracterizadas como prestadoras de serviços ambientais em cada uma das 
modalidades a que se referem os incisos I, II, III e IV do artigo 3º desta Lei serão fixados 
por EDITAL e RESOLUÇÃO do órgão ambiental competente.
Art. 5º. Os eventuais créditos de carbono gerados em decorrência da aplicação do PSA 
serão de titularidade do proprietário e poderão ser comercializados pelo mesmo.
Art. 6º. O órgão ambiental competente publicará, por meio de EDITAL, as regras 
para adesão dos proprietários ao Programa, a bacia hidrográfica ou Região Urbana a 
ser contemplada de acordo com o estudo técnico que apontará as áreas prioritárias, 
observando os objetivos desta Lei e a disponibilidade financeira.
Art. 7º. Para fins de adesão ao Programa, o proprietário rural e urbano firmará Contrato 
de pagamento pela Prestação de Serviços Ambientais com a Prefeitura Municipal de 
Campo Grande ou outros Agentes governamentais e não governamentais participantes 
do programa a ser conveniado com a PMCG.
§ 1º. O Contrato de que trata o “caput” deste artigo terá prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos e máximo de 10 (dez) anos, de acordo com o estabelecido no EDITAL que define 
as regras para adesão dos proprietários ao Programa, podendo ser renovado segundo 
critérios técnicos e disponibilidade financeira.
§ 2º. A inobservância das condições e termos previstos nas cláusulas do contrato firmado 
pelo proprietário implicará na:
I - imediata suspensão do pagamento do benefício;
II - exclusão da propriedade do rol de beneficiários;
III - outras sansões previstas no EDITAL e no Contrato.
§ 3º. O proprietário assumirá todas as responsabilidades civis, administrativas e penais 
decorrentes de omissões ou pela prestação de informações falsas, no ato de assinatura 
do Contrato.
Art. 8º. Fica o órgão ambiental competente autorizado a firmar convênio com instituições 
financeiras para atuar como Agente Financeiro do PSA.
Art. 9º. As despesas decorrentes dos pagamentos pelos serviços ambientais de que trata 
esta Lei serão custeadas por recursos:
I - do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA;
II - de transferências ou doações de pessoas físicas e/ou jurídicas de direito público e/
ou privado destinados a este fim;
III - de agentes financiadores nacionais e internacionais;
IV - do orçamento municipal;
V - das empresas concessionárias de serviços públicos;
VI - Empreendimentos, que explorem atividades econômicas, instalados na área de 
intervenção do programa;
VII - de outros recursos destinados a este fim por meio de lei, Contrato, Convênio e 
compensações e multas ambientais ou urbanísticas.
§ 1º. Quando se tratar de Pagamentos de Serviços Ambientais na modalidade de 
conservação e melhoria da qualidade e da disponibilidade hídrica de mananciais utilizados 
para abastecimento público as despesas decorrentes destes serviços serão custeadas 
após tratativas entre o Poder Concedente e a empresa concessionária para o FMMA, que 
definirão as contribuições necessárias para este fim.
§ 2º. Para aplicação dos recursos destinados ao PSA, será elaborada minuta de proposta 
orçamentária, para cada exercício, e encaminhada a Secretaria Municipal de Planejamento 
e Finanças e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA para apreciação.
Art. 10. Na aplicação dos recursos financeiros serão observadas as normas estabelecidas 
pelas Leis Federais ns. 4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Federal n. 8.666, de 21 
de junho de 1993, e demais disposições federais e municipais aplicáveis às execuções 
orçamentárias e financeiras, especialmente as estabelecidas pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do FMMA integrarão o 
patrimônio do município, ficando os mesmo sob a responsabilidade do Órgão Municipal 
de Meio Ambiente. 
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta Lei.
Art. 12. Ficam autorizadas as alterações no Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2010-
2013, necessárias ao cumprimento desta Lei.
Art. 13. Esta Lei será regulamentada no prazo de até 90 (noventa) dias a partir da data 
de sua publicação.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.026, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. 

CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Poder Executivo, os cargos de provimento 
efetivo, conforme denominações, requisitos, classificação salarial e quantidade seguintes:
I - Médico Auditor, graduação em medicina, especialização em saúde pública, 
classificação na referência 16 da Tabela de Vencimentos do Poder Executivo, quarenta 
horas semanais, trinta cargos;
II - Auditor de Serviços de Saúde, graduação em direito, Serviço Social, Bioquímica, 
Ciências Contábeis, Enfermagem, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia ou Análise de 
Sistemas e especialização em saúde pública, classificação na referência 16 da Tabela de 
Vencimentos do Poder Executivo, quarenta horas semanais, doze cargos;
III - Técnico de Necropsia, ensino médio e/ou curso profissionalizante de nível 
médio, classificação na referência 13 da Tabela de Vencimentos do Poder Executivo, 
dez cargos.
Parágrafo único. O edital de concurso público para provimento do cargo criado no inciso 
II do caput deverá estabelecer as vagas a serem ocupadas de acordo com as graduações 
exigidas para o exercício das atribuições de Auditor de Serviços de Saúde.

Art. 2º. Aos ocupantes dos cargos de Médico Auditor e de Auditor de Serviços de Saúde 
poderá ser atribuído adicional de função de auditoria, no valor de até duzentos por cento 
do vencimento.
Parágrafo único. O adicional de função de auditoria será atribuído considerando o impacto 
profissional que o impedimento de exercer outros cargos ou funções remuneradas impõe 
ao servidor, bem como as condições especiais de trabalho, conforme regulamento 
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termos da Resolução n. 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, ou nos 
termos de nova Resolução do Senado Federal que vier a substituí-la.

Art. 2º. O poder Executivo fica autorizado a vincular, como garantia junto ao agente 
financeiro, as quotas de repartição constitucional previstas nos arts. 158 e 159, 
complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156 e § 4º, do art. 167, 
da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas.

Parágrafo único. Caso haja insuficiência de parte dos depósitos bancários necessários 
para a quitação dos encargos contratuais e/ou na hipótese de extinção das receitas, 
a garantia será sub-rogada sobre os fundos ou impostos que venham a substituí-las, 
durante o prazo de vigência do contrato de operação de crédito autorizado por 
esta Lei.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - incluir no Plano Plurianual do Município (2010 a 2013), aprovado pela Lei n. 4.742, 
de 15 de julho de 2009, na futura Lei Orçamentária para o exercício de 2012, que está 
em tramitação para aprovação na Câmara Municipal de Campo Grande-MS, pelo Projeto 
de Lei n. 23, de 26 de setembro de 2011, as ações e metas necessárias à execução dos 
empreendimentos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei, e para 
pagamento das parcelas de amortização e encargos financeiros durante os prazos que 
vierem a ser estabelecidos para essa operação de crédito;
II - abrir crédito especial no orçamento de 2012, até o valor de R$ 70.000.000,00 (setenta 
milhões de reais), para início da execução das ações e metas dos empreendimentos que 
integram este programa, objeto dessa Operação de Crédito autorizada.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.030, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

INSTITUI O PROGRAMA DE INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR NO MUNICÍPIO DE CAMPO 
GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído no Município de Campo Grande o Programa de Inspeção e 
Manutenção de Veículos em Uso - I/M, em cumprimento do disposto no art. 104 do 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997) e na Resolução 
n. 418/2009 CONAMA.

Parágrafo único. O Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M tem o 
objetivo de identificar desconformidades dos veículos em uso, tendo como referências as 
especificações originais dos fabricantes dos veículos, as exigências da regulamentação 
do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE e 
as falhas de manutenção e alterações do projeto original que causem aumento na emissão de 
poluentes, nos termos do art.10 da Resolução n. 418, do CONAMA/2009.

Art. 2º. A implantação do Programa a que se refere o caput do art. 1º fica condicionada à 
elaboração e a aprovação do Plano de Controle da Poluição Veicular- PCPV, previsto pelo 
§ 2° do art. 5° da Resolução CONAMA n. 418/2009. 

§1º. O Plano de Controle da Poluição Veicular é instrumento de gestão da qualidade do 
ar e tem o objetivo de estabelecer regras de gestão e controle da emissão de poluentes, 
do consumo de combustíveis de veículos, devendo sua elaboração ter por base o inventário de 
emissões de fontes móveis e, quando houver, o monitoramento da qualidade do ar, visando 
à redução da emissão de poluentes, e deverá caracterizar, de forma clara e objetiva, 
as alternativas de ações de gestão e controle da emissão de poluentes e do consumo 
de combustíveis, versando sobre os dados acerca do comprometimento da qualidade 
do ar na região abrangida e sobre a contribuição relativa de fontes móveis para tal 
comprometimento, conforme determinado art. 4° da Resolução n. 418/2009.

§2º. Tendo em vista a necessidade de consonância prevista no § 3º do art. 5º da Resolução 
CONAMA n. 418/2009, fica o Órgão Municipal obrigado a ajustar o Plano de Controle de 
Poluição Veicular - PCPV municipal ao PCPV estadual.

§3º. O PCPV indicará expressamente a necessidade de implantação do programa de 
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso I/M, estabelecendo a sua geografia, a frota 
- alvo e seus respectivos embasamentos técnicos e legais, o cronograma de implantação 
a forma de vinculação com o sistema estadual de registro de licenciamento de trânsito 
de veículos, a periodicidade da inspeção e a análise econômica. 

Art. 3º. O PCPV deverá ser revisto e a reavaliado no mínimo a cada três anos, nos termos 
em que determina o parágrafo único do art. 9° da Resolução do CONAMA n. 418/2009, 
devendo comparar os resultados obtidos em relação àqueles esperados e redefinir as 
metas em razão do crescimento da frota de veículos, da evolução da tecnologia veicular 
ambiental, podendo prever novas alternativas de controle da poluição veicular.

Art. 4º. Tão logo seja elaborado, aprovado e publicado o PCPV, deverá ser implantado 
o Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M a que se refere o 
parágrafo único do art. 1º, desta Lei de modo que a existência prévia daquele é pré-
requisito para a implementação deste último, conforme previsão expressa do parágrafo 
único do art. 10 da Resolução CONAMA n. 418/2009.
§1º. O Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M Deverá ser 
implantado dentro do prazo máximo de 5(cinco) meses, contados da data da publicação 
do PCPV, nos termos fixados pelo § 1º art.12 da Resolução a que se refere o caput.
§2º. As eventuais dificuldades técnicas na implantação do Programa de Inspeção e 
Manutenção de Veículos em Uso - I/M deverão ser orientadas pelo Ministério do Meio 
Ambiente, por meio do Instituto Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis - IBAMA.

Art. 5º. Os procedimentos gerais de inspeção que deverão ser adotados pelos Programas 
de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M estarão contidos em regulamento 
elaborado pelo IBAMA, conforme preceitua o art. 27 da Resolução do CONAMA n. 418/2009 e 
os limites de emissão a serem utilizados serão os constantes do anexo I da mesma Resolução.

Art. 6º. A frota alvo do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M abrangerá 
todos os veículos automotores, motociclos e veículos similares com motor de combustão interna, 
independentemente do tipo de combustível utilizado, abrangendo ainda:
ônibus, micro-ônibus, vans e demais veículos similares usados para o transporte público de 
passageiros;
caminhões e demais veículos similares utilizados para transporte de cargas;

camionetas de uso misto, vans, picapes, peruas, utilitários e automóveis;
motocicletas, motonetas e triciclos de uso urbano.
Parágrafo único. A frota do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - 
I/M será obrigatório e ampliado a qualquer tempo pelo Poder Executivo Local, em razão 
dos resultados obtidos com a execução ou de acordo com as necessidades do Programa.

Art. 7º. A inspeção e certificação dos veículos de toda a frota licenciada no Município de 
Campo Grande-MS passam a ser obrigatórias a partir da data de entrada em vigor desta 
Lei e deverão ser feitas anualmente até 90 (noventa) dias antes da data final prevista 
para o licenciamento anual dos veículos.
§1º. A periodicidade da inspeção ambiental veicular poderá ser reduzida, a critério 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, de modo a 
realizar-se semestralmente para os veículos componentes da frota de uso intenso, assim 
definidos.
ônibus, micro-ônibus, vans e demais veículos similares usados para o transporte público de 
passageiros;
táxis;
veículos de transporte escolar; 
veículos de coleta de lixo.
§2º. Os veículos novos estão dispensados da inspeção veicular no primeiro licenciamento 
anual.
§3º. Os proprietários ou arrendatários mercantis de veículos registrados em outros municípios, 
que desejarem procederá transferência de registro para o Município de Campo Grande 
MS, deverão previamente submeter o veículo á inspeção veicular, desde que não a tenha 
realizado em outra unidade da federação no prazo previsto pela legislação vigente, de 
modo que a transferência de registro perante o Departamento de Trânsito de mato 
Grosso do Sul - DETRAN/MS fica condicionada á expedição do certificado de aprovação 
da inspeção.

§ 4º. Todo veículo que sofrer modificação no seu sistema de propulsão, alterando ou 
não o uso do combustível original, ou que tenha sido convocada pelo fabricante devido a 
problemas que afetem a emissão de poluentes, deverá efetuar nova inspeção em até 30 
(trinta) dias contados da data de modificação ou conserto da falha apontada.

Art. 8º. Os veículos da frota alvo sujeitos a inspeção periódica não poderão obter o 
licenciamento anual sem terem sido devidamente inspecionados e aprovados quanto 
aos níveis de emissão, de acordo com os procedimentos e limites estabelecidos pela 
CONAMA e pelo PCPV.

Art. 9º. Competirá à Administração Pública Municipal dar ampla publicidade dos objetivos, 
metas, procedimentos, critérios, frota-alvo, características, calendário de inspeções 
e outras informações necessárias do Programa de Inspeção e Manutenção de 
Veículos em Uso - I/M a toda a população afetada.

Art. 10. Os prazos de início de operação do Programa de Inspeção e Manutenção de 
Veículos em Uso - I/M a toda a população afetada.

Art. 11. A inspeção e certificação veicular ambiental deverão ser feitas por intermédio 
de empresa ou consórcio de empresas tecnicamente capacitadas, selecionadas mediante 
realização de concorrência pública especialmente elaborada para esse fim, pelo Município 
de Campo Grande/MS.

§1º. A empresa ou consórcio de empresas que sair vencedor na concorrência receberá, 
através de concessão, a implantação e operação dos centros de inspeção.

§2º. A concessão terá vigência pelo prazo de 20 (vinte) anos, podendo haver renovações 
consecutivas por igual período.

§3º. A concessão prevista neste artigo não acarreta delegação do poder de polícia, 
privativo do órgão ambiental e de trânsito do Município de Campo Grande-MS, limitada a 
atuação da concessionária à prestação de serviços técnicos especializados e de emissão 
de laudos.

Art. 12. À Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano competente 
a fiscalização da prestação dos serviços de que trata o § 2º do artigo 6º desta Lei.
§1º. O preço público de que trata o caput deste artigo, assim como a forma de pagamento, 
será fixado por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, que também definirá 
os procedimentos de reajuste e revisão, de acordo com a previsão do procedimento 
licitatório e observados os termos do contrato de concessão.
§2º. A concessionária deverá efetuar repasse mensal ao Fundo Municipal de Meio 
Ambiente vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
de 3% (três) por cento do valor bruto arrecadado em razão da prestação de serviços de 
inspeção e certificação dos veículos.
§3º. A aprovação na inspeção realizada será atestada por meio de um Certificado de 
Aprovação emitido pelo Poder Público através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano e fornecido pela concessionária prestadora de serviços, selo 
de aprovação como características de identificação, e forma de facilitar a fiscalização.
§4º. A reprovação na inspeção realizada será atestada mediante um Relatório de 
Inspeção, que indicará os motivos de reprovação de modo fundamentado.
§5º. Tanto o certificado de aprovação, quanto o Relatório de Inspeção serão fornecidos 
em 2 (duas) vias pela concessionária dos serviços, sendo uma delas remetida à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e outra entregue ao proprietário 
do veículo.
§6º. Todo o método usado para Aprovação ou reprodução da inspeção, será de acordo com 
as normas: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, Fabricantes ou Montadoras 
de veículos.

Art. 14. Aquele que circular com veículo sem a devida certificação ambiental, sofrerá ação 
conforme estabelecido no CTB (Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal n. 9.503, de 
23 de setembro de 1997), para cada evento fiscalizatório, sem limitação e sem prejuízo 
das demais sanções de trânsito aplicáveis.
§1º. O não pagamento da multa no prazo de vencimento dará ensejo à incidência de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, à partir do mês subseqüente ao vencimento 
e correção monetária, apurada pela variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPCA, 
até a data do efetivo pagamento.
§2º. As penalidades referidas no caput poderão ser aplicadas pelos órgãos e entidades 
administrativas competentes vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano e à Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN.
§3º. Eventuais débitos decorrentes da sanção a que se refere o caput deverão ser 
quitados até a data limite para o licenciamento anual do veículo, na forma prevista no 
Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de indeferimento ao licenciamento.
§4º. Os débitos oriundos da aplicação das penas previstas nesta Lei serão 
inscritos em Dívida Ativa do Município.

Art. 15. Fica autorizado o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal e Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito 
- AGETRAN, em conjunto com os demais Órgãos Municipais, a promover campanhas 
educativas sobre a relevância do Programa de Inspeção Veicular e firmar convênio junto 
ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul para o fiel cumprimento 
desta Lei.
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Art. 16. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.031, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI n. 4.915, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito Municipal 
de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O inciso I, do art. 5º, da Lei n. 4.915, de 17 de dezembro de 2010, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“I - abrir créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da 
despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas 
no § 1º, do art. 43, da Lei Federal n. 4.320/1964. 

Parágrafo único. O acréscimo de 5%, alterado com essa Lei, somente poderá ser utilizado 
nos dispêndios necessários ao fechamento do exercício de 2011, no decorrer do mês de 
dezembro.” (NR)

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.032, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR LOTE DE TERRENO LOCALIZADO NO 
LOTEAMENTO DENOMINADO POLO EMPRESARIAL OESTE, NESTE MUNICÍPIO. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar de sua destinação o Lote n. 14, 
da Quadra n. 01, localizado no Loteamento denominado “Polo Empresarial Oeste”, neste 
Município, com área total de 40.000,00 metros quadrados, matriculado sob n. 65938, 
no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Registro de Imóveis desta 
Comarca.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.033, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER EM DOAÇÃO UMA ÁREA DE 
TERRENO LOCALIZADA NA FAZENDA VOLTA GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito Municipal 
de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, em doação, uma área de 
terreno urbano com área medindo 2ha 1920 m2, resultante do desdobro da Área de 
78.856 ha 7.907m2, Matrícula n. 225.555, no Cartório de Registro da 2ª Circunscrição 
desta Comarca. 

Parágrafo único. O imóvel descrito no caput será destinado para construção de 
uma escola rural.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011. 

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.034, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

CRIA A POLÍTICA MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO AO TURISMO RURAL EM 
ASSENTAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Política de Apoio e Incentivo ao Turismo Rural em Assentamentos 
no Município de Campo Grande-MS.

Parágrafo único. A Política deverá criar condições econômicas e técnicas de desenvolvimento 
sustentável para as famílias rurais.

Art. 2º. O Poder Executivo fica autorizado a realizar parcerias com os Assentamentos, 
INCRA/MDA e Entidades sem fins lucrativos, para uso da área comum, a fim de ser 
incentivado o desenvolvimento sustentável do turismo rural cooperativista e da educação 
ambiental.
§ 1º. A posse pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, dessas áreas comuns 
dos assentamentos, não a desobriga de prover educação e saúde de qualidade aos 
assentados.
§ 2º. De posse da área, a Prefeitura poderá realizar parcerias com entidades sem fins 
lucrativos, para iniciarem suas atividades de diagnóstico e capacitação para promover o 

turismo rural através de oficinas de planejamento e gestão da produção, e implementar 
programa para viabilizar o desenvolvimento sustentável do local.

Art. 3º. A presente Lei será regulamentada no prazo de noventa dias, pelo Executivo 
Municipal.

Art. 4º. As despesas de implantação desta Lei correrão por conta do orçamento anual 
disponível.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.035, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

ALTERA A DENOMINAÇÃO DA RUA DA PRATA, NO BAIRRO NOVA LIMA, PARA RUA 
ALCIDES BENTO BARBOSA, NESTA CAPITAL.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterada a denominação da Rua da Prata para Rua ALCIDES BENTO BARBOSA, 
localizada no Bairro Nova Lima, nesta Capital. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.036, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

DENOMINA DE CELINA MARTINS JALLAD A ESCOLA MUNICIPAL A SER CONSTRUÍDA NA 
RUA HELLAINE DE MOURA CASTRO COM A RUA DEMOLAY COM A RUA SIR LANCELOTE 
COM A RUA MARINEZ SOUZA GOMES, NO CONJUNTO RESIDENCIAL OITI, NESTA 
CAPITAL. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada de CELINA MARTINS JALLAD a Escola Municipal a ser construída 
na Rua Hellaine de Moura Castro com a Rua Demolay com a Rua Sir Lancelote com a Rua 
Marinez Souza Gomes, no Conjunto Residencial Oiti, nesta Capital. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.037, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

ALTERA A DENOMINAÇÃO DA RUA TAMBABA, SITUADA NO JARDIM MANAÍRA, PARA RUA 
PREFEITO ALBINO COIMBRA FILHO.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterada a denominação da Rua Tambaba, situada no Jardim Manaíra, para 
Rua Prefeito Albino Coimbra Filho.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.038, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

INSTITUI O DIA MUNICIPAL EM MEMÓRIA AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS DO 
TRABALHO E O DIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO CALENDÁRIO 
DE CAMPO GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito 
Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído, no município de Campo Grande-MS, o Dia Municipal em Memória 
as Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho e o Dia Municipal da Saúde e Segurança do 
Trabalho, a ser comemorado, anualmente, no dia 28 de abril. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

LEI n. 5.039, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA PAZ NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS E DÁ 




