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DECRETO n. 14.283, DE 7 DE MAIO DE 2020.

Prorroga o mandato dos Conselheiros do Conselho Municipal da Juventude 
– CMJ, por 120 (cento e vinte) dias a partir de 3 de maio de 2020 e dá 
outras providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito 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, e

Considerando o término do mandato do Conselho Municipal da Juventude – CMJ 
em 2 (dois) de maio de 2020;

Considerando a situação de pandemia do COVID19 – Novo Coronavírus nos 
termos declarados pela Organização Mundial de Saúde - OMS;

Considerando a necessidade de se evitar ao máximo a aglomeração de pessoas, 
principalmente nos transportes públicos;

Considerando que a situação demanda medidas de prevenção, combate e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública a fim de evitar a disseminação da 
doença no município de Campo Grande.

DECRETA:

Art. 1° Fica prorrogado, por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 3 de maio 
de 2020, o mandato dos conselheiros do Conselho Municipal da Juventude - CMJ, 
reconduzidos pelo Decreto “PE” n. 980 e nomeados pelo Decreto “PE” n. 981, ambos de 
3 de maio de 2018. 

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

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE MAIO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO n. 14.284, DE 7 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica da Subsecretaria 
de Bem Estar Animal (SUBEA) 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 os incisos VI 
e VIII, alínea ‘a’, do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto 
no art. 3º da Lei n. 6.379, de 20 de dezembro de 2019,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 1º Compete à Subsecretaria de Bem-Estar Animal:

I - formular políticas públicas municipais e promover e coordenar ações para 
o bem-estar, proteção e defesa dos animais, visando assegurar meios de liberdade e 
qualidade de vida; 

II - promover ações, orientar e incentivar a realização de encontros, seminários 
e outros eventos para estudos e disseminação de conhecimentos sobre a proteção e 
defesa de pequenos animais; 

III - desenvolver projetos de educação com a finalidade de informar e conscientizar 
a população sobre o seu papel, visando à melhoria da qualidade de vida e de saúde dos 
animais domésticos; 

IV - acompanhar ações dos órgãos e entidades da administração municipal, que 
têm por objeto o desenvolvimento dos programas de proteção e defesa dos animais; 

V - propor atos normativos para fim de aprimorar e garantir maior efetividade no 
respeito legítimo e legal dos animais, evitando a crueldade aos mesmos e resguardando 
as características que lhe são próprias; 

VI - estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projetos, programas e 
ações, com órgãos e entidades municipais e estaduais, universidades e organizações 
governamentais e não governamentais para implementação, em conjunto, de ações para 
defesa animal; 

VII - apoiar e assessorar o titular da Secretaria Municipal de Governo e Relações 
Institucionais na aplicação e gestão dos recursos do Fundo Municipal do Bem-Estar 
Animal (FUMBEA);

VIII - propor alterações na legislação vigente visando aprimorar e garantir maior 
efetividade no respeito legítimo e legal dos animai, evitando a crueldade aos mesmos e 
resguardando suas características próprias;

IX - elaborar normas técnicas, protocolos de condutas e procedimentos, manuais 
e boletins, nas suas respectivas áreas de conhecimento e atribuição, para garantia da 
qualidade dos serviços e para subsidiar as autoridades municipais no âmbito do bem-
estar animal;

X - aplicar sanções e penalidades de acordo com a legislação vigente, quando do 
descumprimento das ações e normas relacionadas à preservação da qualidade de vida e 
à proteção e defesa dos animais.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Seção I
Da Estrutura Básica

Art. 2º Subsecretaria de Bem-Estar Animal (SUBEA), para desenvolvimento de 
suas atividades, contará com estrutura básica integrada pelas unidades organizacionais 

seguintes:

I – Órgãos de Direção Superior:

a) Subsecretário.  

II– Unidade de Assessoramento:

a) Assessoria Técnica.
II – Unidades Operacionais:

a) Gerência de Promoção da Saúde Animal;

b) Gerência de Urgência e Resgate Animal (UPAVET).

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º A Subsecretaria de Bem-Estar Animal (SUBEA), em conformidade com 
o art. 3º da Lei n. 6.378, de 20 de dezembro de 2019, terá regimento interno que 
estabelecerá: 

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

II - 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; 

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

Art. 4º A estrutura básica da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (SUBEA) é 
representada no organograma constante do Anexo.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE MAIO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

ANTÔNIO CÉZAR LACERDA ALVES
Secretário Municipal de Governo
e Relações Institucionais

DECRETO n. 14.285, DE 7 DE MAIO DE 2020.

Acrescenta dispositivo ao Decreto n. 14.257, de 17 de abril de 2020, que 
“Dispõe sobre regras de funcionamento das atividades econômicas e 
sociais em Regime Especial de Prevenção à COVID-19 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 das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município,

DECRETA:

Art. 1º O artigo 2º do Decreto Municipal n. 14.257/2020 passa a vigorar acrescido 
do §3º, com a seguinte redação:

“Art. 2º 
 

§ 3º Fica permitida a execução de música ao vivo na modalidade “voz e violão” 
em bares e restaurantes, desde que a apresentação seja individual e sem amplificação de 
som, respeitando-se as regras de distanciamento estabelecidas na Resolução Conjunta 
SESAU/SEMADUR n. 5, de 17 de abril de 2020.” (NR)

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

CAMPO GRANDE - MS, 7 DE MAIO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD 
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO AO DECRETO n.  14.284, DE 7 DE MAIO DE 2020.
Estrutura Básica e Operacional da Subsecretaria de Bem-Estar Animal
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