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atualmente apresentam índices de infestação de Aedes aegypti acima do tolerável e 
estão em estado de alerta assim como todos os municípios do Brasil, bem como também 
foi verificado haver no site da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT no ano de 2016, 
uma nota de esclarecimento em que afirma que não adota mais essa estratégia que 
se mostrou ineficaz, como pode ser verificado em notícias veiculadas nos sites das 
prefeituras destas cidades recentemente:

http://www.andradina.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/6170 
http://www.sorriso.mt.gov.br/noticia/municipio-esta-em-estado-de-alerta-para-
dengue-zika-e-chikungunya
http://www.sorriso.mt.gov.br/noticia/nota-de-sclarecimento-uso-da-crotalaria 

Assim, pode-se verificar que busca por “soluções milagrosas” pode ser muito 
perigosa, uma vez que, ao se tomar suposições sem a devida comprovação como verdade, 
pode-se induzir a população a seguir a lei do menor esforço, aumentando em muito o 
risco de que pelo menos parte da sociedade deixe de cumprir com as recomendações 
para manter suas propriedades limpas e evitar a permanência de possíveis berçários e 
criadouros do mosquito Aedes aegypti, essa sim a estratégia mais eficiente no controle 
deste mosquito. 

Diante do exposto, o parecer é favorável ao veto do Projeto de Lei em tela.

Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos 
Auditora Fiscal de Meio Ambiente 
Bióloga – CRBio 054989/01-D 
Superintendente de Fiscalização e Gestão Ambiental - SUFGA/SEMADUR 
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3 - Conclusão:

Diante dessas ponderações, o veto total ao Projeto de Lei em análise se faz 
necessário, haja vista os estudos técnicos ora relatados. 

Assim, não resta outra alternativa que não a do veto total, para o qual solicitamos 
de V. Exª., e dos nobres Pares que compõem esse Poder Legislativo o devido acatamento 
à sua manutenção.

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE SETEMBRO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DECRETO

DECRETO n. 14.452, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

Altera dispositivos do Decreto n. 14.319, de 22 de maio de 2020, que 
“Dispõe sobre a jornada especial e temporária de trabalho nas repartições 
públicas do Município de Campo Grande, como continuidade às medidas 
de combate ao COVID-19”.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
67, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Campo Grande,

DECRETA:
 

Art. 1º O art. 2º, do Decreto n. 14.319, de 22 de maio de 2020, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º Permanecerá o regime de teletrabalho obrigatório para os servidores 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;

VI - lactantes até o sexto mês após o parto;

VI - que apresentam os sintomas da doença transmitida pelo vírus COVID-19.” 
(NR)

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

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE SETEMBRO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DESPACHOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE EXAME DE 
CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUÍNEO (CORPO INTEIRO), PARA 
ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO a dispensa de 
licitação, constante do processo administrativo nº 23762/2020-92, com base no art. 24, 
inciso IV, e no artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93 em favor da empresa C.D.C NUCLEAR 
LTDA.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, por meio da publicação do ato na imprensa 
oficial, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Campo Grande - MS, 10 de setembro de 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO a dispensa 
de licitação, constante do processo administrativo nº 49062/2020-46, com base no 
art. 24, inciso IV, e no artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93 em favor da empresa CM 
HOSPITALAR S/A.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, por meio da publicação do ato na imprensa 
oficial, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Campo Grande - MS, 10 de setembro de 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO BIPAP, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO a dispensa de 
licitação, constante do processo administrativo nº 58100/2020-24, com base no art. 24, 
inciso IV, e no artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93 em favor da empresa RESPIRARE 
EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS LTDA - EPP.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, por meio da publicação do ato na imprensa 
oficial, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Campo Grande - MS, 10 de setembro de 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL, MILIMETRICAMENTE QUADRICULADO, 
EM FORMATO DE BOBINA PARA ECG
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO a dispensa de 
licitação, constante do processo administrativo nº 60805/2020-01, com base no art. 24, 
inciso II, e no artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93 em favor da empresa SOUZA MED 
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI – ME.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, por meio da publicação do ato na imprensa 
oficial, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Campo Grande - MS, 10 de setembro de 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE EXAME DE 
CINTILOGRAFIA DE PARATIREÓIDES, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO a dispensa de 
licitação, constante do processo administrativo nº 61664/2020-16, com base no art. 24, 
inciso IV, e no artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93 em favor da empresa C.D.C NUCLEAR 
LTDA.
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