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Art. 9º. Independentemente da classificação do empreendimento segundo o Art. 1º da 
presente Resolução, fica vedada a emissão de ruídos, produzidos por quaisquer meios ou 
de quaisquer espécies, com níveis de pressão sonora superiores aos determinados pela 
legislação federal, estadual ou municipal, prevalecendo a mais restritiva.

§1º. O estabelecimento será responsável pelos níveis de pressão sonora que seus 
prestadores de serviço, nesta qualidade, venham a causar, ainda que em área externa 
às suas dependências, como passeio e via públicas;

§2º. Incluem-se nas determinações desta Resolução os ruídos decorrentes de trabalhos 
manuais como o encaixotamento, remoção de volumes, carga e descarga de mercadorias 
e funcionamento de equipamentos, tais como câmara fria e ar condicionado. 

§ 3º. A avaliação sonora para fins de verificação de emissão de ruídos acima do 
limite permitido deverá ser realizada em pleno atendimento à NBR 10151:2019, Lei 
Complementar 08/96, Termo de Referência 175 e eventuais dispositivos legais cabíveis 
e/ou que lhes sucederem.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 16 DE MARÇO DE 2020.

LUIS EDUARDO COSTA
Secretário  Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana

RESOLUÇÃO SEMADUR N. 38 DE 17 DE MARÇO DE 2020.

O Secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR, 
no uso da competência conferida pelo Decreto n. 14.045, de 7 de novembro de 2019;

Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos 
declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 

Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 
dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN); 

Considerando as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde, em 13 de março 
de 2020; 

Considerando que foram confirmados casos do Novo Coronavírus, COVID-19 nesta 
cidade de Campo Grande-MS, pela Secretaria Estadual de Saúde; 

Considerando que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença no Município de Campo Grande-MS;

Considerando o Decreto Municipal n. 14.189, de 15 de março 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Novo CoronavírusCOVID-19, e dá outras providências;

R E S O L V E:

Art. 1º Suspender, temporariamente, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR o atendimento presencial ao público externo 
como medida de contenção da propagação de contágio da doença COVID-19.

Parágrafo único: os atendimentos serão realizados de forma remota, por e-mail ou 
telefone, disponibilizados no site da instituição: http://www.campogrande.ms.gov.br/
semadur/.

Art. 2º Ficam suspensos por 20 (vinte) dias, a contar da publicação desta Resolução, 
todos os prazos decorrentes de processos e procedimentos administrativos da SEMADUR, 
sem prejuízo às partes.

Parágrafo único: o disposto no caput deste artigo não prejudica os atos considerados 
urgentes no âmbito desta Secretaria.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUÍS EDUARDO COSTA
Secretário da SEMADUR
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESOLUÇÃO SEDESC n. 05, 16 de março de 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA, usando da competência que lhe foi atribuída no art. 34 c/c com art. 50, 
parágrafo único, do Decreto n° 13.913, de 4 de junho de 2019, publicado no Diogrande 
n° 5.617, de 5 de junho de 2019, resolve: CONCEDER o registro no serviço de inspeção 
municipal aos estabelecimentos:

Número de Registro 
SIM/CG Estabelecimento CNPJ

107746
Comércio Atacadista Casa 
da Linguiça LTDA 28.762.461/0001-10

116088
Maracaju Industria e 
Comércio de Carnes 
EIRELI

35.000.770/0001-19

112656
Sabor do Campo Cortes 
Especiais e Linguiças 
Artesanais LTDA

31.957.044/0001-38

CAMPO GRANDE-MS, 16 de março de 2020.

HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

 PORTARIA AMHASF n. 07 DE 17 DE MARÇO DE 2020

INSTITUI NORMAS ESPECIAIS DE PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS 
E DE FUNCIONAMENTO VISANDO A PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), BEM COMO TRAZ CONSIDERAÇÕES ACERCA 
DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - 
AMHASF

O Diretor-Presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários - 
AMHASF, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 

CONSIDERANDO: 

- A classificação da situação mundial do novo Coronavírus (COVID-19) como 
pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em complemento às disposições 
constantes da Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 e Portaria MS nº 356, de 
11 de março de 2020; 

- Os casos de transmissão local no Estado de Mato Grosso do Sul certificados pela 
Secretaria de Estado de Saúde (SES); 

- O Decreto Municipal n° 14.189, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

- O Decreto Municipal n° 14.192, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

- A necessidade de adotar medidas para a redução do potencial de contágio da 
COVID-19, e para a preservação da saúde das autoridades, servidores, estagiários, 
mirins, colaboradores, usuários dos serviços desta pasta e visitantes que frequentam as 
dependências da AMHASF;

- Os recursos de tecnologia da informação e a possibilidade de realização de vários 
atendimentos à população de forma remota, via comunicação eletrônica ou telefônica; 

- Que o aprimoramento da gestão de trabalho compreende a necessidade de 
motivar e comprometer as pessoas, bem como buscar a melhoria organizacional e a 
qualidade de vida dos servidores, primando pelo princípio da eficiência previsto no art.37 
da Constituição da República; 

- Existência de vários projetos em andamento que dependem da arrecadação 
desta Agência para terem normal continuidade;

- Que os beneficiários de imóveis não podem ser prejudicados com a aplicação de 
juros e multa nas parcelas de seus financiamentos em decorrência de falta de emissão 
de boletos;

RESOLVE: 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Agência Municipal de Habitação e Assuntos 
Fundiários o regime excepcional de trabalho remoto “home office”, até o dia 05 de abril 
de 2020, aos servidores, efetivos ou comissionados, mirins e proinc’s que se enquadrem 
nas seguintes condicionantes:

I – possuam doenças cardiovasculares ou pulmonares;

II – possuam imunodeficiência de qualquer espécie;

III – transplantados;

IV – maiores de 60 anos;

V – gestantes e lactantes;

VI – que apresentam os sintomas da doença transmitida pelo vírus COVID-19;

VII – que residem com pessoas nas situações listadas nos incisos I a VI.

Parágrafo Único. Servidores que retornarem de férias ou afastamentos legais e 
tenham estado em regiões endêmicas atingidas pelo COVID-19 ou tenham tido contato 
com pessoas da família que delas regressaram, permanecerão por 7 dias no regime de 
“home office”, contados do retorno, mesmo que não apresente qualquer sintoma.

Art. 2º O regime excepcional de trabalho remoto “home office” deverá obedecer 
às seguintes diretrizes: 

I- O trabalho remoto não constitui direito subjetivo do servidor, efetivo ou 
comissionado, e poderá ser revogado a qualquer tempo a bm do serviço público.

II- O servidor, efetivo ou comissionado, em regime excepcional de trabalho 
remoto deverá manter-se disponível e acessível durante todo o horário de sua jornada 
de trabalho original, pelos meios usuais de comunicação, realizando em seu computador 
pessoal, as tarefas designadas pela sua chefia imediata.

III- Mesmo em regime excepcional de trabalho remoto, o servidor, efetivo ou 
comissionado, poderá ser chamado a comparecer ao local de trabalho a qualquer tempo, 
em caso de justificada necessidade. 

IV- Os servidores desta Agência que estiverem a cargo de ações contra invasões 
de áreas públicas deverão estar disponíveis 24 horas para atendimento dos chamados.

V - O regime excepcional de trabalho remoto não deverá ocorrer a partir de local 
que esteja a mais de 100 km de distância do local de trabalho original.

VI - O regime excepcional de trabalho remoto não enseja qualquer tipo de 
ressarcimento, indenizações ou compensações. 

VII – O trabalho em “home office” não implica em prejuízo funcional, remuneratório 
ou previdenciário.

VIII – Metas e atividades deverão ser estabelecidas pela chefia imediata para 
o efetivo desempenho dos serviços no período do teletrabalho de que trata este artigo.

IX – O controle acerca da produtividade dos servidores que atuarem em regime 
excepcional de trabalho remoto ficará sob a responsabilidade da chefia imediata.

Parágrafo Único. Para fins deste artigo, fica autorizada a disponibilização de 


