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P O D E R  E X E C U T I V OPARTE I

DECRETOS

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO, PUBLICADO NO DIOGRANDE n. 
5.927, DE 8 DE MAIO DE 2020.

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

Dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica da Subsecretaria 
do 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 do 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 do 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);

c) Gerência Financeira e Administrativa.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA), em conformidade com 
o art. 3ºda 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 do 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 Municipalde Governo
e Relações Institucionais
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REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL, PUBLICADO NO 
DIOGRANDE n. 5.934, DE 13 DE MAIO DE 2020.

DECRETO n. 14.298, DE 12 DE MAIO DE 2020.

Aprova o Regimento Interno da Subsecretaria do Bem-Estar Animal.

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 art. 67 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no 
art. 11 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado na forma do Anexo deste Decreto o Regimento Interno 
da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, integrante da estrutura básica da Secretaria 
Municipal de Governo e Relações Institucionais (SEGOV), em conformidade com sua 
estrutura básica aprovada pelo Decreto n. 14.284, de 7 de maio de 2020.

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

CAMPO GRANDE-MS, 12 DE MAIO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

ANTÔNIO CÉZAR LACERDA ALVES
Secretário Municipal de Governo e 
Relações Institucionais

ANA CRISTINA CAMARGO DE CASTRO
Subsecretária do Bem-Estar Animal

 
ANEXO I AO DECRETO n. 14.298, DE 12 DE MAIO DE 2020.

REGIMENTO INTERNO DA
SUBSECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL

TÍTULO I
NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
NATUREZA

Art. 1º A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA), instituída pela Lei n. 

6.379, de 20 de dezembro de 2019,integra a estrutura básica da Secretaria Municipal de 
Governo e Relações Institucionais.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE

Art. 2º A Subsecretaria do Bem-Estar Animal(SUBEA) tem por finalidade formular, 
propor e implementarpolíticaspúblicas de qualidade de vida animalecoordenar e executar 
ações e serviçosvoltados para a proteção e defesa dos animais,no âmbito territorial do 
Município de Campo Grande. 

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º Compete à Subsecretaria do 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.

TÍTULO II
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL

Art. 4º A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA), tem a seguinte estrutura 
básica:

I - Órgãos de Direção Superior:

a) Subsecretário. 

II - Unidade de Assessoramento:

a) Assessoria Técnica.

III - Unidades Operacionais:

a) Gerência de Promoção da Saúde Animal;

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

c) Gerência Financeira e Administrativa:

1. Divisão de Gestão de Pessoas.

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR

Seção I
Das Competências do (a) Subsecretário (a)

Art. 5º Ao Subsecretário do Bem-Estar Animal, diretamente subordinado à 
Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, compete:

I - decidir sobre a aplicação e gerir os recursos destinados à execução das 
atividades da Subsecretaria, em especial, os alocados ao Fundo Municipal do Bem-Estar 
Animal (FUMBEA);

II - solicitar ao Conselho Municipal do Bem-Estar Animal (COMBEA), quando 
necessário, esclarecimentos sobre deliberações do colegiado quanto a utilização de 
recursos do FUMBEA;

III - firmar parcerias, por meio de contratos, convênios, acordos, protocolos e 
outros instrumentos congêneres, para operacionalizar as atividades de competência da 
Subsecretaria do Bem-Estar Animal;

IV – decidir quanto às propostas de aplicação de sanções quando do 
descumprimento de medidas de proteção e defesa relacionadas ao bem-estar da 
população de pequenos animais.
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CAPÍTULO II
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ASSESSORAMENTO 

Seção I
Da Assessoria Técnica 

Art. 6º A Assessoria Técnica, vinculada diretamente ao Subsecretário, compete:

I - assessorar o Subsecretário na formulação e elaboração da programação 
técnica de ações e campanhas de proteção e defesa do bem-estar animal;

II - formular e propor ao Subsecretário a elaboração de normas técnicas e 
padrões destinados à garantia do bem-estar e saúde de pequenosanimais; 

III - planejar, orientar e coordenar a avaliação das ações e dos serviços 
desenvolvidas pelas unidades organizacionais da Subsecretaria;

IV - elaborar, em conjunto com as demais unidades organizacionais, programas 
e projetos que visem a proteção, defesa e bem-estar animal, acompanhando a 
implementação e avaliando resultados;

V - coordenar, acompanhar einstruir os processos no aspecto orçamentário e da 
aplicação egestão dos recursos financeiros destinados à Subsecretaria, 

VI - acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas pelas unidades 
organizacionais da Subsecretaria, com o objetivo de assegurar a integração dos 
trabalhose a gestão eficiente dos recursos disponíveis;

VII - promover a articulação com organismos da Administração Municipal, 
visandomanter a uniformidade e harmonia nas ações desenvolvidas pela Subsecretaria;

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

CAPÍTULO III
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Seção I
Da Gerência de Promoção da Saúde Animal

Art. 7º À Gerência de Promoção da Saúde Animal, subordinada diretamente ao 
Subsecretário, compete:

I - formular e propor as políticas públicas de proteção e defesado bem-estar de 
pequenos animais: domésticos, domesticados, silvestres e exóticos;

II - participar e colaborar na formulação e desenvolvimento de programas de 
controle das zoonoses e de defesa e proteção animal, em articulação com a unidade 
competente da Secretaria Municipal de Saúde;

III- propor, participar e realizar campanhas para esclarecimento à população 
quanto:

a) ao tratamento digno que deveser dado aos animais;

b) ao não abandono dos animais;

c) ao registro de cães e gatos;

d) à vacinação dos animais;

e) ao controle reprodutivo de cães e gatos.

IV - realizar visitas clínicas a animais de tutores denunciados por possível crime 
de maus tratos, identificados a partir de vistorias ou denúncias;

V - atuar na repressão aos maus tratos perpetrados em desfavor dos animais, 
fazendo a articulação com órgãos de justiça e de segurança pública, nas ações 
desencadeadas pela Subsecretaria;

VI - solicitar apoio da Guarda Civil Metropolitana para execução de ações de 
fiscalização de locais de risco à manutenção de serviços de defesa animal, de acordo 
com as suas competências; 

VII - coordenar, implementar e acompanhar o rito processual referente 
aos procedimentos administrativos sanitários instaurados, após a constatação de 
transgressões na área de proteção e defesado bem-estar animal; 

VIII - propor ao Subsecretário aplicação de sanções quando do descumprimento 
de medidas de proteção e defesa relacionadas ao bem-estar da população de pequenos 
animais;

IX - prevenir, reduzir e eliminar o abandono de animais em logradouros públicos, 
as causas de sofrimento físico e mental, possíveis causas de zoonoses, ataques e dos 
agravos causados pelos animais, a assegurar e promover o bem-estar animal;

X - coordenar o desenvolvimento de ações junto à sociedade civil para a defesa e 
proteção dos animais e encaminhar soluções que visem a qualidade e eficiência desses 
serviços;

XI - promovercampanhas de açõesvisando a disseminação de conhecimentos 
para guarda e posse responsável e o incentivo e a promoção de adoção de pequenos 
animais domésticos; 

XII - desenvolver estratégias, campanhas e ações de educação em saúde animal, 
em escolas, na comunidade, em instituições e outros locais com vistas ao controle da 
população e mobilidade animal, prevenção de mordeduras e agressões por animais 
domésticos;

XIII - acompanhar as ações das unidadesque têm atuação no desenvolvimento 
dos programas, projetos e ações de proteção e defesa do bem-estar animal, no âmbito 
da Prefeitura Municipal;

XIV - elaborar, executar e avaliar estratégias de promoção de ações para o bem-
estar animal, promovendo encontros, palestras, seminários e outros eventos sobre 
temas voltados à saúde e ao bem-estar animal;

XV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 

competência. 

Seção II
Da Gerência de Urgência e Resgate Animal (UPAVET)

Art. 8º À Gerência de Urgência e Resgate Animal (UPAVET),subordinado 
diretamente aoSubsecretário, compete:

I - implementar a política pública de saúde e bem-estar animal, prestigiando o 
controle populacional, reduzindo as causas de sofrimentos e de óbitos destes, mediante 
atendimentos médico-veterinários;

II - estabelecer, implantar e coordenar a sistemática de prestação de serviços 
médicos veterinários de rotina e plantão a pequenos animais;

III - prestar o atendimento médicoveterinário de rotina aos pequenos animais 
erealizar procedimentos e diagnósticos e terapêuticos em pacientes ambulatoriais;

IV - gerenciar as formas de utilização de espaço físico ecoordenar o funcionamento 
dos centros cirúrgicos, dos ambulatórios, internação e salas de curativos de pequenos 
animais e de especialidade clínica;

V - prestar atendimento emergencial e supervisionar o atendimento do plantão e 
de rotina na área da UPAVET;

VI - coordenar e prestar atendimento médico veterinário e de enfermagem 
contínua aos animais em observação;

VII - sugerir e promover parcerias com outras unidades municipais para 
desempenho eficientedos serviçosde responsabilidade da UPAVET;

VIII - coordenar, planejar, implementar e acompanhar as ações voltadas ao 
controle populacional de cães e gatos, garantindo níveis básicos de cuidados para os 
animais, diminuindo as taxas de abandono, natalidade, morbidade, mortalidade e de 
controle das populações de animais errantes;

IX - realizar o controle reprodutivo das populações de cães e gatos, com métodos 
de esterilização permanente, em articulação com a Coordenadoria de Controle de 
Zoonoses (CCZ);

X - promover programas e ações de prevenção de zoonoses e de doenças 
específicas, com vistas à redução da renovação populacional de cães e gatos, através do 
aumento da expectativa de vida dessa população;

XI - realizar estudos, pesquisas e levantamentos epidemiológicos relativos à área 
de atuação da Subsecretaria, visando desenvolver programas de educação em saúde e 
bem-estar animal; 

XII - coordenar e supervisionar os sistemas de informação gerados pelas 
atividades da sua área de atuação, utilizadas nas ações de vigilância em saúde e 
vigilância ambiental, e encaminhar os dados e informações aos setores competentes; 

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

Seção III
Da Gerência Financeira e Administrativa

Art. 9º À Gerência Financeira e Administrativa, diretamente subordinada ao 
Subsecretário do Bem-Estar Animal, compete: 

I - prestar assessoramento técnico ao Subsecretário e demais unidades 
administrativas da Subsecretaria; 

II - atender as partes interessadas que procuram o Gabinete; 

III - prestar atendimento e informações ao público interno e externo, orientando-o 
naquilo que for solicitado; 

IV - distribuir, orientar, dirigir e controlar os trabalhos do gabinete; 

V - receber, redigir, expedir e controlar a correspondência oficial do Subsecretário; 

VI - redigir, expedir e divulgar documentos oficiais; 

VII - prestar informações e orientações aos demais órgãos e às entidades 
componentes da administração pública municipal, no que diz respeito a assuntos de 
competência da Subsecretaria do Bem-Estar Animal;

VIII - elaborar relatórios, a partir das informações produzidas pelas unidades 
administrativas da Subsecretaria do Bem-Estar Animal; 

IX - participar de grupos de trabalho e/ou comissões mediante designação 
superior; 

X - propor diretrizes e monitorar a divisão de gestão de pessoas; 

XI - realizar pesquisas, solicitar a compra e fornecer os materiais/serviços 
necessários para as unidades da Subsecretaria; 

XII - oferecer suporte para os outros setores, fornecendo os materiais requisitados 
pelas mesmas, a fim de que elas desenvolvam suas funções cotidianas; 

XIII - manter sempre atualizado o cadastro dos bens móveis que pertencem à 
Subsecretaria do Bem-Estar Animal, bem como controlar as atividades relacionadas aos 
materiais inservíveis; 

XIV - preparar e elaborar a documentação do Subsecretário, como 
correspondências oficiais, instruir os expedientes, providenciar cópias de textos, 
requisitar papéis e processos, manter o arquivo dos processos que tramitarem pelo 
gabinete; 

XV - manter contato com todas as unidades da Subsecretaria, colaborando na 
divulgação de avisos e instruções de interesse da administração municipal; 

XVI - receber, registrar e expedir processos, expedientes e outros papéis, dirigidos 
ao Subsecretário, ao seu gabinete e aos departamentos subordinados, encaminhando-os 
ao setor a que se destinam; 

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

Art. 10. À Divisão de Gestão de Pessoas, diretamente subordinada à Gerência 
Financeira e Administrativa, compete: 

I - coordenar e subsidiar a Subsecretaria nos aspectos relativos a ingresso de 
pessoal, avaliação de desempenho e estágio probatório, despesa de pessoal na execução 
da folha de pagamento e eventos funcionais; 

II - produzir e publicar informações relativas aos servidores; 

III - propor diretrizes e monitorar a gestão documental da vida funcional dos 
servidores; 

IV - propor diretrizes e monitorar o processo de ingresso dos candidatos aprovados 
em concurso público, nomeados para o exercício de cargos de provimento efetivo, em 
comissão e contratados por tempo determinado, além dos processos de contagem de 
tempo de serviço e contribuição, relativos à vida funcional do servidor, de afastamentos, 
relacionados aos eventos de frequência e férias do servidor; 

V - gerir e coordenar o processo de atualização da base cadastral dos servidores; 

VI - planejar, coordenar, executar e monitorar as atividades relativas à gestão 
de pessoas; 

VII - criar e monitorar indicadores com vistas ao dimensionamento da necessidade 
de pessoal; 

VIII - manter atualizados os quadros de pessoal; 

IX - propor normas sobre os procedimentos referentes ao quadro funcional;

X - orientar e subsidiar as coordenadorias setoriais na elaboração de seus 
respectivos planejamentos de contratação de pessoal, no âmbito da Subsecretaria do 
Bem-Estar Animal; 

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

TÍTULOIV
DOS CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.

CAPÍTULO I
DOS TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 11. A Subsecretaria do Bem-Estar Animalserá dirigida por um Subsecretário, 
auxiliado pelos Gerentes, titulares das unidades organizacionais que compõem sua 
estrutura:

I - as Assessorias, por Chefe de Assessoria;

II - as Gerências, por Gerente.

CAPÍTULO II
DAS SUBSTITUIÇÕES DOS TITULARES DE UNIDADES

Art. 12. Os titulares das unidades organizacionais que compõem a estrutura 
operacional da Subsecretaria do Bem-Estar Animal serão substituídos, em suas ausências 
ou impedimentos, por servidor indicado pelo Subsecretário e designado pelo titular da 
Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Parágrafo único. A designação de substituto de ocupantes de cargos em 
comissão que implique em ônus processar-se-ão por ato Prefeito Municipal. 

CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DOS DEMAIS OCUPANTES 
DE CARGOS EM COMISSÃO

Art. 13. São comuns a todos os titulares de cargos em comissão de direção, 
gerência e assessoramento, com a finalidade de tornar eficiente a execução de sua 
finalidade e assegurar o cumprimento das competências institucionais da Subsecretaria 
do Bem-Estar Animal, os 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 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 alcance 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 auto avaliação da gestão de sua área de atuação e 
elaborar planos de ação para promover as melhorias indicadas.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 14. A coordenação interna de cada unidade será exercida em todos os 
níveis de direção, mediante a atuação dos seus titulares, realização de reuniões e outros 
procedimentos que se fizerem necessários.

Art. 15. Os casos omissos ou não previstos neste Regimento serão resolvidos 
peloSubsecretário(a) Municipal do Bem-Estar Animal, peloSecretário Municipal de 
Governo e Relações Institucionais e, quando se fizer necessário, pelo Chefe do Poder 
Executivo.

SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANEXO ÚNICO O DECRETO N. 10.499 DE 02 DE JUNHO DE 2008.

Art. 1º - A Prefeitura de Campo Grande, considerando o art. 2º da Lei Federal 
9.452/97, e, após as liberações dos recursos federais, a qualquer título, notificará 
a Câmara Municipal, os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as 
entidades empresariais;

NOTIFICAÇÃO

Nº. 42/2020 Data: 05.06.2020
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Nº Origem Natureza Objeto Executor Valor R$

1 MF/STN Transf. 
Constiucional

AFM - Apoio 
Financeiro aos 
Municípios 

PMCG 3.579.582,24

TOTAL 3.579.582,24

Pedro Pedrossian Neto
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EDITAL DE INTIMAÇÃO 016.2020

O Município de Campo Grande, através da Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal 
de Finanças e Planejamento - SEFIN, com fulcro no art. 15, § 2º da Lei Complementar n. 
02, de 15/12/1992, e considerando terem resultado improfícuos os meios de intimação 
pessoal ou por via postal, faz publicar o presente Edital.
Ficam os contribuintes abaixo identificados, NOTIFICADOS e INTIMADOS a recolher à 
Fazenda Pública Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação 
deste, no DIOGRANDE, o crédito tributário exigido nas notificações, referente  a  ISS e 
TAXAS de construção civil com base no art. 58, parágrafo único e 59, §§ 1º e 2º da Lei 
Complementar 59, de 02/10/2003 e artigos 7º e 8º do Decreto 8481, de 14/06/2002 c/c 
Decreto 7499/97, ou, interpor  impugnação à Coordenadoria de Julgamento e Consultas, 
sito à Rua Marechal Cândido Mariano Rondon  nº. 2655.
Decorrido o prazo legal sem cumprimento da presente intimação, lavrar-se-á Certidão 
de Decurso de Prazo.

NOTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO

128584/19-05 JOSEFA DA SILVA SANTOS 08940030065

128584/19-05 JOSEFA DA SILVA SANTOS 08940030189

802913/19-92 DIOGO LUCIANO DA SILVA 02330150338

805405/19-48 LEIA MARIA CAVALLI DA ROSA 07160200175

802781/19-53 ARNALDO DA SILVA 05630230154

801378/20-69 DIVINO GERMANO DE FREITAS 04160100112

801456/20-71 LUIZ ADOLAR CAMARGO KIELING 09171240384

801457/20-33 LEANDRO FARIA GOMES 12380050216

34102/2019-11 NEUZA MARIA DE ARRUDA 15420080295

34102/2019-11 NEUZA MARIA DE ARRUDA 15420080287

108072/18-51 JONATHAN ANGEL GABILAN 07110130281

108072/18-51 MACKDONALD SOUZA DA SILVA 07110130290

86615/2019-07 ANANIAS ANTONIO PEREIRA 07800150064


