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determinada pela Controladoria-Geral do Município, que disciplina a formação de 
processos administrativos no âmbito do Poder Executivo do Município de Campo Grande-
MS;

II - planejar, coordenar e dirigir os serviços de arquivo;

III - protocolar documentos relacionados a processos administrativos e autos de 
fiscalização, internos ou externos, bem como ofícios e documentos oriundos de outras 
secretarias e órgãos;

IV - receber as reclamações abertas no setor de atendimento, processá-la, e dar 
andamento das notificações das cartas e das audiências, envelopando e entregando aos 
correios para distribuição;

V - prestar informações e orientações aos consumidores e/ou fornecedores sob as 
movimentações das reclamações e providências a serem tomadas;

VI - acompanhar e revisar dos atos processuais visando sua correção;

VII - prestar manutenção das informações processuais atualizadas, de modo que 
as reclamações não fiquem paralisadas, além do prazo previsto;

VIII - atender, nos prazos legais, aos pedidos de consulta, empréstimo e 
desarquivamento de documentos;

IX - autuar processos administrativos;

X - realizar o arquivamento, em sistema específico, e a guarda dos registros dos 
atendimentos executados sob todas as formas, a manutenção e atualização dos dados 
neles contidos, sempre que necessário, pelo período de cinco anos, e sua eliminação 
após o prazo de prescrição;

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

TÍTULO IV
DOS CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DOS TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 23. A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande 
será dirigida por um Subsecretário Municipal, auxiliado diretamente por um Diretor 
-Adjunto e pelos seguintes titulares das unidades administrativas de sua estrutura:

I - As Assessorias, por Chefe de Assessoria;

II - As Gerências, por Gerente; 

III - A Divisão, por Chefe de Divisão.

Parágrafo único. Os órgãos colegiados têm como titular o presidente, 
escolhido conforme regras constantes dos respectivos regimentos internos.

CAPÍTULO II
DAS SUBSTITUIÇÕES DOS TITULARES DE UNIDADES

Art. 24. Os titulares das unidades administrativas que compõem a estrutura 
operacional da Subsecretaria serão substituídos, em suas ausências ou impedimentos:

I - O Secretário Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, pelo Diretor-
Adjunto ou por servidor público designado pelo Prefeito Municipal;

II - O Diretor-Adjunto, por um servidor, escolhido e designado pelo Subsecretario 
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor;

III - O Coordenador-Geral, Diretores e Chefes de Assessorias por servidor da 
respectiva área, indicado pelo substituído e designado pelo Subsecretario Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor;

IV - Os Gerentes, os Chefes de Divisão e os Chefes de Serviço, por servidor 
indicado pela chefia imediata a que se subordina o substituído e designado pelo 
Subsecretario Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor;

Parágrafo único. A designação de substituto ocupante de cargos em comissão que 
implique em ônus processar-se-ão por ato do Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DOS DEMAIS OCUPANTES DE CARGOS EM 

COMISSÃO

Art. 25. São comuns, a todos os titulares de cargos em comissão de direção, 
coordenação, gerência e chefia, com a finalidade de aperfeiçoar a execução de sua 
função e assegurar o cumprimento das competências institucionais da Subsecretaria de 
Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE), obedecer, 
no que couber, aos seguintes preceitos básicos:

I - orientar as áreas, no âmbito de sua competência, sobre os procedimentos que 
lhes são inerentes;

II -  observar, continuamente, os princípios de qualidade e produtividade 
no exercício de suas atribuições;

III - ser exemplo dos valores da organização, compartilhar informações e 
difundir conhecimentos;

IV - acompanhar, sistematicamente, a satisfação dos usuários dos serviços sob 
sua responsabilidade, visando a aprimorar a prestação dos serviços;

V -  primar pela ética profissional, no cumprimento de suas atribuições;

VI - cumprir e fazer cumprir as diretrizes estratégicas da Administração Municipal, 
seus atos normativos e disposições legais;

VII - zelar pelo cumprimento das atividades planejadas, nos prazos hábeis, 
garantindo o desempenho esperado e o atingimento das metas;

VIII - avaliar o desempenho das ações, dos programas e projetos sob sua 
competência, tendo como objetivo a melhoria contínua, a inovação e a criatividade;

IX - realizar, anualmente, a autoavaliação da gestão de sua área de atuação e 
elaborar plano para promover as melhorias indicadas.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
                                    
Art. 26. A coordenação interna de cada unidade será exercida em todos os 

níveis de direção, mediante a atuação dos dirigentes, realizando reuniões e outros 
procedimentos que se fizerem necessários.

Art. 27. Os casos omissos ou não previstos neste Regimento serão resolvidos 
pelo Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL DE 
CAMPO GRANDE. 

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL, PUBLICADO NO 
DIOGRANDE n. 6.059 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

DECRETO n. 14.456, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

Altera o 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 Fica acrescido o § 3º ao artigo 1º do Decreto Municipal n. 14.257, de 17 
de abril de 2020, com a seguinte redação:

“Art. 1º ...........................

....................................... 

§ 3º O estabelecimento será responsável pelo cumprimento das exigências para 
o retorno do funcionamento das atividades que trata o caput deste artigo, fazendo-o 
por autodeclaração, observando-se o disposto no artigo 3º e demais normas vigentes.”

Art. 2º A partir de 28 de setembro de 2020, ficam revogados os incisos III e IV, 
bem como o § 2º, do artigo 2º do Decreto n. 14.257, de 17 de abril de 2020.

Art. 3º Fica alterado o § 6º e acrescido o § 8º do artigo 3º do Decreto n. 14.257, 
de 17 de abril de 2020, que passam a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 3º .............................

.........................................
 

§6º O Termo de Compromisso será protocolado juntamente com o Plano de 
Contenção de Riscos na Central de Atendimento ao Cidadão, na mesa “senha A”, situada 
na Rua Marechal Rondon, n. 2655.

....................................
 
§ 8º Para a realização de eventos particulares, o responsável legal pela 

organização e promoção deve protocolar, para cada evento, o Termo de Compromisso 
e o Plano de Contenção de Riscos (biossegurança) especifico, na forma deste artigo, em 
até 5 (cinco) dias úteis antes da data da realização do evento, o que não desobriga a 
apresentação do Plano do próprio estabelecimento onde acontecerá o evento.”

Art. 4º Ficam alterados os itens “1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO” 
e “3. COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA 
SESAU/SEMADUR Nº 5/2020”, do Anexo I, do Decreto n. 14.257, de 17 de abril de 2020, 
que passam a vigorar com a seguinte redação:
 

“TERMO DE REFERÊNCIA - PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

.........................................
 

1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

........................................
 

Diretor-Adjunto

ANEXO II AO DECRETO n. 14.447, DE 8/9/2020.
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1

......................................... 
 

2 ...................................... 

a) .....................................  

b) Layout e perfil indicando inclusive área total e ocupada e localização de cada 
setor de atividade, indicando que o funcionamento dos locais com atendimento ao 
público ocorre com lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade 
normal, observando as regras de distanciamento mínimo em repouso estabelecidas na 
Resolução Conjunta SESAU/SEMADUR n. 5/2020 e suas alterações;

c) Em caso de rotatividade de operação de atividades, de modo a atender a 
capacidade de 50% (cinquenta por cento) e/ou distanciamento mínimo entre lojas, 
deverá ser demonstrado em planta quais lojas abrirão em dias intercalados, indicando 
por dia da semana quais lojas ficarão abertas;

.......................................
 

3. COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA 
SESAU/SEMADUR Nº 5/2020 E SUAS ALTERAÇÕES

.......................................
 

Deverá constar, no plano de contenção de riscos à Covid-19, as formas 
adotadas para atendimento às condições gerais estabelecidas pelo arcabouço legal 
supramencionado, em 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do mesmo 
incluindo o número de colaboradores já presentes no ato, podendo ser criado barreiras 
físicas na entrada dos estabelecimentos quando necessário, respeitando o distanciamento 
social (distância mínima de 1,5 metros), sendo determinado que sejam efetuadas 
demarcações no piso para delimitação do espaço físico;

.......................................
 

8. Informar os mecanismos adotados para controlar a utilização de máscaras 
pelos clientes e funcionários.

9. Informar as medidas adotadas para evitar aglomeração de pessoas durante 
a compra de ingressos, no início e término dos eventos/sessões e durante o uso dos 
sanitários.

10. Informar as medidas adotadas para organização do público de forma a manter 
o distanciamento social adequado entre pessoas.

11. Informar as medidas adotadas para minimizar o risco de transmissão da 
COVID-19 durante as apresentações musicais.

12. Informar as medidas adotadas para evitar aglomerações durante a montagem 
e desmontagem dos eventos.

13. Informar os mecanismos adotados para garantir o rastreamento das pessoas 
que participaram do evento. 

14. Informar as medidas adotadas para evitar a utilização de brinquedos de uso 
coletivo e formas de desinfecção dos brinquedos individuais.
 

.......................................”

Art. 5º A partir de 28 de setembro de 2020, fica revogado o §2º do artigo 1º do 
Decreto n. 14.307, de 15 de maio de 2020.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

CAMPO GRANDE - MS, 14 DE SETEMBRO DE 2020. 

MARCOS MARCELLO TRAD 
Prefeito Municipal

DESPACHOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO OFTÁLMICO CROSSLINKING CORNEANO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO a dispensa de 
licitação, constante do processo administrativo nº 48997/2020-04, com base no art. 24, 
inciso IV, e no artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93 em favor da empresa INSTITUTO DA 
VISÃO DE MS 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, 14 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 56086/2020-24, com base no art. 24, 
inciso II, e no artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93 em favor da empresa FARMA CINCO 
LTDA - 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, 14 de setembro de 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO a dispensa de 
licitação, constante do processo administrativo nº 59914/2020-31, com base no art. 
24, inciso IV, e no artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93 em favor da empresa LUMIAR 
HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 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, 14 de setembro de 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

SECRETARIAS

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

ERRATA do Extrato do Termo de Colaboração n. 173 de 7/8/2020, publicado no 
DIOGRANDE n. 6.040, de 20/8/2020.

ONDE SE LÊ: “ASSINATURAS: “...e Nely Maksoud.”
LEIA-SE: “ASSINATURAS: “...e Nelly Maksoud Rahe.”

CAMPO GRANDE - MS, 14 DE SETEMBRO DE 2020.

DAYANNA P. G. BRANDÃO PEREIRA
Superintendência de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 192, CELEBRADO EM 21 DE AGOSTO DE 
2020.
PARTES: Município de Campo Grande-MS e a Organização da Sociedade Civil/Associação 
de Pais e Mestres da Emei Micheli Regina Locatelli, com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação-FNDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019 de 31/7/2014, Decreto Municipal n. 13.022 de 
23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024 de 27/12/2016, Decreto Municipal n. 13.159 
de 18/5/2017 e Processo Administrativo n. 30435/2020-04.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação, para alcance dos objetivos apresentados no Plano 
de Trabalho, entre eles, o atendimento a programas, projetos e ações, bem como o 
atendimento às despesas realizadas e a realizar, entre elas, as operacionais da unidade 
escolar, tais como, conservação da rede física, manutenção de equipamentos, aquisição 
de materiais de consumo em geral..
VALOR: R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais), a ser liberado em 5 (cinco) 
parcelas.
DOTAÇÃO: 207.12.365.7.2014, UG 0909F, Gestão 0095503000, conforme discriminado 
a seguir: Fonte: 05, ED: 33504300.
VIGÊNCIA: Da data da publicação, até 31/12/2020.
ASSINATURAS: Elza Fernandes Ortelhado e Jenifer Flores de Oliveira.

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE AGOSTO DE 2020.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 192, CELEBRADO EM 21 DE AGOSTO DE 
2020.
PARTES: Município de Campo Grande-MS e a Organização da Sociedade Civil/Associação 
de Pais e Mestres da Emei Micheli Regina Locatelli, com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação-FNDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019 de 31/7/2014, Decreto Municipal n. 13.022 de 
23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024 de 27/12/2016, Decreto Municipal n. 13.159 
de 18/5/2017 e Processo Administrativo n. 30435/2020-04.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/Salário Educação, para alcance dos objetivos apresentados no Plano 
de Trabalho, entre eles, o atendimento a programas, projetos e ações, bem como o 
atendimento às despesas realizadas e a realizar, entre elas, as operacionais da unidade 
escolar, tais como, conservação da rede física, manutenção de equipamentos, aquisição 
de materiais de consumo em geral..
VALOR: R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais), a ser liberado em 5 (cinco) 
parcelas.
DOTAÇÃO: 207.12.365.7.2014, UG 0909F, Gestão 0095503000, conforme discriminado 
a seguir: Fonte: 05, ED: 33504300.
VIGÊNCIA: Da data da publicação, até 31/12/2020.
ASSINATURAS: Elza Fernandes Ortelhado e Jenifer Flores de Oliveira.

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE AGOSTO DE 2020.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL n. 03, 
CELEBRADO EM 14 DE SETEMBRO DE 2020.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Empresa Tecolit - Indústria de Telhas Ecológicos Ltda - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 23, VI e 225, § 3º da Constituição Federal, nos artigos 2º 
e 4º da Lei Federal n. 6.938, de 31/8/1981, no Decreto Municipal n. 14.114/2020 e nos 
termos do Processo Administrativo n. 45237/2020-46 e 26142/2017-19 (Licenciamento 
Ambiental).
OBJETO: Definir o valor e o modo pelo qual a Compromissária deve cumprir a 
obrigação de compensação ambiental determinada na manifestação jurídica de 
fls 27-28, constante nos autos do processo n. 45237/2020-46.
VALOR DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: R$ 1.216,94 (Mil duzentos e dezesseis reais 
e noventa e quatro centavos), que corresponde a 0,8% do valor de referencia, que é de 
R$ 152.118,69 (Cento e cinqüenta e dois mil e cento e dezoito reais e sessenta e nove 
reais), tendo como base o artigo 64, do Decreto Municipal n. 14.114/20.


