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ATIVIDADES

Senhoras e Senhores Vereadores!

No dia 13 de março de 2014, em obediência à Lei e à ordem constitucional de nosso 

município, assumimos a Prefeitura de Campo Grande, herdando um espólio de frustração 

administrativa, inércia gerencial e total  irresponsabilidade fiscal. 

Campo Grande, a Capital e o centro econômico do Estado, estava adormecida há mais de 

um ano. 

Foi um período de excepcionais desafios, agravados pela insegurança jurídica e o natural 

esforço de imprimir mudanças visando acelerar uma locomotiva que começava a enferrujar 

pela absoluta falta de movimento. 

Temos consciência de que em 2014 ficamos a dever maiores resultados à imensa maioria 

dos campo-grandenses, que ansiavam legitimamente por mais infraestrutura, ações 

sociais e novas oportunidades de emprego e renda.  

Antes de partir para o trabalho produtivo, foi preciso coordenar a gerência dos sacrifícios, 

pedindo um pouco mais de cada um dos nossos servidores e da própria sociedade para 

benefício de todos. Não foi uma escolha: foi a única alternativa que nos restou.    

Os números constantes no Relatório de Atividades de 2014 demonstram que, antes de 

empreender a gestão do futuro, fomos obrigados a gerenciar as dívidas herdadas, estancar 

o déficit e corrigir falhas de gestão dos recursos financeiros, operacionais e humanos que 

comprometeram drasticamente a eficiência da máquina administrativa.  

Mesmo assim, em 2014 conseguimos construir parcerias produtivas, unir forças e somar 

recursos, permitindo-nos apresentar alguns resultados: 

Mensagem do Prefeito

É impossível governar corretamente 
o mundo sem Deus e sem a Bíblia.

(George Washington)
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• Entregamos 3.176 unidades habitacionais e temos mais 2.030 para concluir em 2015. 

Estamos viabilizando pelo menos mais 3 mil novas unidades para amenizar o déficit 

crescente de moradias em uma Capital que não para de crescer;

• Criamos a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e estamos inaugurando a 

Primeira Casa da Mulher Brasileira do País, avanço na luta pela proteção dos direitos 

das mulheres; 

• Nossa educação manteve a qualidade: valorizamos os professores e os nossos alunos 

receberam uniformes, kits e merenda. E a comunidade ganhou mais seis novos Centros 

de Educação Infantil;

• Retomamos o processo de desenvolvimento econômico, incentivando o nosso 

crescimento com a atração de 1 bilhão e 200 milhões de reais de investimentos, que vão 

gerar mais de 3.560 empregos diretos;

• Fizemos a manutenção da cidade e iniciamos obras de infraestrutura estratégicas 

para o nosso crescimento, através de projetos importantes, como os PACs 

Pavimentação e Mobilidade;

• Criamos a Secretaria Municipal de Segurança Pública, dando resposta ao desejo dos 

munícipes de mais proteção e tranquilidade no ir e vir; 

• Incrementamos as políticas sociais em todos os níveis, protegendo, incluindo, 

resgatando valores e fortalecendo as famílias, em especial as que mais precisam;

• A Prefeitura ampliou as ações de saúde em todas as áreas, realizando mais de 1 milhão 

e 300 mil consultas médicas nos programas de atenção à saúde da mulher, da criança, 

do jovem, do idoso, do homem e na atenção aos portadores de diabetes e hipertensão.

• A rede ambulatorial conveniada realizou mais de 2 milhões e 360 mil atendimentos e a 

rede hospitalar conveniada executou 14 mil procedimentos.    

• Investimos mais de 1 milhão e 800 mil reais na conclusão e equipamento  de duas 

Unidades Básicas de Saúde;

• Implantamos o Centro Pediátrico Municipal, uma resposta criativa e rápida à deficiência 

no atendimento de saúde das crianças. Aberto 24 horas, o Centro Pediátrico realizou 28 

mil procedimentos em 45 dias e tem funcionado como uma solução confiável, a qual os 

pais podem recorrer a qualquer hora do dia ou da noite.   

• Agora, vamos trabalhar para que a mesma eficiência e qualidade do Centro Pediátrico 

esteja disponível nas UPAs e depois nos Centros Regionais 24 horas. Neste mês 

visitamos as UPAs, vimos de perto os problemas e passamos a buscar as soluções 

pontuais para cada caso. 
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• Estabelecemos parceria com o contribuinte em programas de respeito e co-

responsabilidade como o IPTU Proporcional e o Programa de Pagamento 

Incentivado (PPI);   

• Criamos a Central de Projetos que está captando para a nossa Capital recursos da 

ordem de 200 milhões de reais em diversas áreas de desenvolvimento 

administrativo, com destaque para o Governo Eletrônico e para a implantação da 

Central de Controle Integrado.

O relatório detalhado anexo a esta mensagem, oferece um panorama do conjunto de todas as 

atividades realizadas pelas unidades municipais.

Hoje, a Prefeitura Municipal responde com trabalho às expectativas da população de 

Campo Grande. 

O PAC Pavimentação, que totaliza investimentos de 311 milhões de reais em infraestrutura e 

qualidade de vida, está em plena execução. Nós conseguimos antecipar 25 milhões e estamos 

drenando, pavimentando e construindo acessibilidade em 21 frentes de trabalho. 

As empresas geram empregos na construção civil e aquecem o mercado local porque têm a 

certeza que vão receber sem atrasos – o dinheiro está na conta.  

Com uma novidade: pela primeira vez o planejamento das obras foi ajustado com a  

concessionária Águas Guariroba, de forma que o esgoto agora chega na frente, junto com a 

rede de drenagem. Depois vem a pavimentação asfáltica. Assim, evitamos danificar o 

pavimento novo com os cortes das ruas, prática antes muito comum.  

Tenho acompanhado pessoalmente o andamento das obras, verificando a qualidade dos 

serviços, conversando  com moradores e determinando eventuais ajustes necessários em 

cada bairro.

O projeto de revitalização das margens do Rio Anhanduí está em fase final de análise técnica na 

Caixa Econômica Federal, esperando apenas o sinal verde para ser licitado e executado.   Foi 

preciso adequar a proposta antes existente aos recursos disponíveis. Começamos este ano 

essa grande obra que vai embelezar toda a região, da Rua Salgado Filho à Rua Campestre, 

acabando com os transtornos causados pelas inundações.

Outro grande investimento em nossa cidade será o PAC Mobilidade. Temos 180 milhões de reais 

esperando apenas a aprovação dos projetos técnicos, que estão todos finalizados pela nossa 

equipe de profissionais.

Esse projeto terá um enorme impacto no dia a dia da cidade, uma vez que moderniza o sistema 

viário e torna o transporte de massa mais rápido e seguro com a implantação dos corredores 

exclusivos de transporte coletivo.
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Vamos construir quatro novos terminais de transbordo (Paraty, Tiradentes, São Francisco e 

Cafezais), vamos reformar os terminais existentes, implantar novas estações de embarque e 

desembarque e  construir abrigos.

A implantação dos corredores de transporte coletivo vão amenizar um dos mais sérios 

problemas de Campo Grande, melhorando a nossa precária malha viária com o recapeamento 

de 61 quilômetros de ruas e avenidas estruturais. 

Para que vocês tenham, uma ideia do impacto positivo que essas obras vão gerar em todo o 

sistema viário da Capital, vou relacionar alguns dos trechos mais importantes que serão 

recapeados:

• Avenida Consul Assaf Trad, saída para Cuiabá, do Terminal General Osório até o 

Shopping Bosque dos Ipês;

• Avenida Bandeirantes, será recapeada do Terminal Bandeirantes até a Avenida 

Afonso Pena;

• Rua Brilhante, no trecho entre a Rua Guia Lopes e o Terminal Bandeirantes;

• Avenida Gury Marques, no trecho entre a Avenida Guaicurus e a Avenida Olavo Vilela 

de Andrade;

• Avenida Marechal Deodoro, do Terminal Aero Rancho até a Avenida Bandeirantes;

• Rua Guia Lopes, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Brilhante;

• A Rua Bahia receberá asfalto novo no trecho entre a Avenida Afonso Pena e Avenida 

Coronel Antonino;

• A Calógeras será recapeada entre a avenida Mato Grosso e a Avenida Zahran;

• Outra grande via que será recapeada pelo PAC Mobilidade é a Coronel Antonino no 

trecho entre a Rua Bahia e o Terminal General Osório;

• Tem mais recape: a Rua 25 de Dezembro terá novo revestimento entre a Rua Alegrete 

e a Avenida Afonso Pena;

• A Rua Alegrete receberá novo revestimento no trecho entre a Mascarenhas de Morais 

e a Rua 25 de Dezembro; 

• Vamos recapear a Avenida Mato Grosso entre a Ceará e a Calógeras, nos dois 

sentidos;

• A Rua Bahia no trecho entre a Carlinda Tognini e a Avenida Mato Grosso;

• E, a Avenida Costa e Silva, entre a Olavo de Andrade e o Terminal Morenão. 
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Nunca se viu tanto asfalto novo nas vias centrais de Campo Grande, como se verá a partir deste 

ano de 2015. 

Mas a gente sabe que precisa mais. E vamos fazer mais. 

Estamos  viabilizando junto ao CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina, recursos 

da ordem de 70 milhões de dólares para avançar mais 80 quilômetros no recapeamento das vias 

de Campo Grande. 

Assim vamos aumentar a segurança no trânsito e diminuir os gastos com as operações tapa 

buracos, um paliativo que consome nosso orçamento mas que, nas atuais condições, é a única 

alternativa capaz de minimizar os danos na nossa ultrapassada malha viária. 

Com esses recursos vamos atender outras vias não contempladas no PAC Mobilidade, 

hierarquizando-as pelo volume de tráfego e importância estratégica para deslocamento de pessoas.

Vale registrarmos que dentro do PAC Mobilidade está prevista a construção do viaduto na 

Avenida Costa e Silva, na rotatória da fábrica da Coca-Cola. 

Esse viaduto com extensão de 245 metros com 23 metros de largura, eliminará um dos maiores 

gargalos no nosso trânsito, existente na confluência das Avenidas Olavo de Andrade e Costa e 

Silva, na saída para São Paulo.

Senhores vereadores, ilustres senhoras vereadoras!

Nós temos a satisfação de mencionar que estamos dando solução para todas as grandes obras 

que estavam paralisadas em Campo Grande. 

Neste mês de janeiro visitamos as obras do Complexo Bálsamo, que ligam o anel rodoviário, no 

Bairro Rita Vieira, à Avenida Guaicurus, nas proximidades do Museu José Antônio Pereira, e 

determinamos a retomada das obras com a aceleração do processo de desapropriações das 

áreas por onde passará a avenida de 12 quilômetros.

Vamos investir 3 milhões de reais, aproximadamente, para fazer frente a indenizações de cerca 

de 100 imóveis que hoje impedem a conclusão das vias e dos parques do Complexo Bálsamo.  

 O mesmo acontece com o Macro Anel Rodoviário, cujas obras estão emperradas devido a 

necessidade de desapropriações de imóveis. Também já autorizamos a conclusão dos estudos 

e avaliação de custo das indenizações para que a rodovia prossiga, concluindo, finalmente, o 

nosso Macro Anel Rodoviário.

É um projeto prioritário para a logística e para a segurança dos campo-grandenses, que nós 

vamos concluir. 

O Terminal Intermodal de Cargas que estava paralisado há mais de quatro anos também será 

finalizado, assim que for concluída a seleção da nova empresa que executará a obra. Mesmo 

destino terá a Orla Morena, onde nós já estamos trabalhando.  
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Está planejada a ampliação e reforma de escolas, centros de educação infantil e unidades de 

saúde, garantindo instalações e serviços de qualidade para os campo-grandenses. 

Sessenta novas salas de aula estão em fase de licitação para atender o aumento da demanda 

de alunos que afluem para uma rede de ensino de qualidade, com profissionais valorizados e 

elevado desempenho no IDEB.

Vamos melhorar esse ano o atendimento nas vias não pavimentadas em nossos bairros e cuidar 

das áreas verdes e praças, através de um grande programa desenvolvido junto com as 

lideranças comunitárias da nossa Capital.  

Em 2015 concluiremos a execução  da maioria das edificações – Ceinfs e unidades de saúde -  

que estão paralisadas. É importante ressaltar que a retomada dessas obras não é uma questão 

de simples vontade política ou de liberação de recursos. Cada empreendimento gerou direitos e 

situações jurídicas únicas que a Prefeitura está revisando junto às empresas envolvidas.

É preciso – e nós vamos fazer – tudo legal, tudo dentro de uma metodologia que garanta 

segurança ao poder público e benefícios à população. As empresas que não aceitarem 

nosso termos, terão seus contratos rescindidos para que possamos realizar outro 

procedimento licitatório.

Hoje, nós estamos concluindo a UPA Moreninhas e vamos retomar neste mês de fevereiro as 

obras nas UPAs Santa Mônica e Leblon.

Atualmente, a Prefeitura de Campo Grande está dando prosseguimento à construção da 

Unidade Básica de Saúde da Vila Cox e executando a reforma das UBS Universitário, UBS Nova 

Bahia, UBS Coronel Antonino, UBS Coophavilla e UBS Pioneira. 

Além dos seis Ceinfs entregues, estão em andamento as obras dos Centros de Educação 

Infantil  Nashville, Moreninha II, Serraville, Colorado, Moreninha IV e Oliveira.

Nesta breve mensagem não há espaço para relacionar todas as ações, mas, com, certeza, 

já é possível verificar que estamos trabalhando e vamos continuar fazendo o máximo - 

sempre mais com menos.

Senhor Presidente, ilustres vereadores!

Por derradeiro, gostaríamos de falar a essa Casa de Leis.  Dirigimo-nos agora a cada uma das 

senhoras e dos senhores vereadores para agradecer o apoio, a crítica, as sugestões, enfim, a 

preocupação manifesta com  o crescimento da cidade e o bem estar da nossa gente.

Nós vivemos tempos bastante intensos, por isso queremos manifestar com tranquilidade nosso 

reconhecimento à ânsia de alguns que desejam pisar no acelerador da realidade.

Nós somos forjados na arena da democracia e entendemos o direito daqueles que têm interesses 

divergentes, por isso se esmeram na prática muitas vezes exacerbada do denuncismo.
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Agradecemos aos que têm a coragem de aplaudir, porque sabem que o som da aprovação 

encoraja e nos motiva a seguirmos em frente. 

Nas diferentes circunstâncias, a nossa mensagem ao Poder Legislativo campo-grandense  tem 

a marca da gratidão. Todos os projetos de interesse da população que enviamos foram 

debatidos, alguns melhorados, mas todos aprovados por este plenário.

Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores. 

Campo-grandenses!

Nossa administração tem bons projetos, disposição de trabalhar e determinação em deixar um 

legado de progresso e qualidade de vida para todo o município. 

Mas essa não é uma obra de poucos. É um trabalho de todos que vivem e moram aqui. Campo 

Grande somos todos nós. 

Vamos juntos! Vamos caminhar para frente, exercitando o melhor de nossos talentos e 

potencialidades. 

Creiam, 2015 vai ser o ano da restauração dos nossos sonhos!

Obrigado, Senhor! 

Abençoe Campo Grande, abençoe Mato Grosso do Sul e abençoe o nosso grande Brasil! 
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PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

A Procuradoria Geral do Município de Campo Grande – PGM representa em caráter exclusivo o 

Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe a defesa de seus direitos e interesses na 

área judicial e administrativa. Oferece a necessária segurança jurídica aos atos da Administração 

Pública Municipal, com observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (Conforme o art. 37 da Constituição Federal). 

No exercício de 2014, dentre as diversas atividades realizadas, destacam-se:

16

Precatórios 

Especificação Quantidade (R$)

Pagamento de precatórios de pequeno valor

Valores depositados na Conta Única do TJMS 
para pagamento de precatórios

205.152,03

51.233.157,74

Total Pagos 51.438.309,77

Coordenadoria de 
Assessoramento Técnico

Especificação Quantidade

Processo Administrativo

Ministério Público Estadual

Correspondência Judicial (mandados)

Correspondência Expedida/Recebida

Comunicação Interna Expedida/Recebida

2.705

1.514

5.669

10.913

292
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Coordenadoria de Consulta e 
Assessoramento Jurídico

Especificação Quantidade

Parecer para análise de Contrato, Convênio, Termo Aditivo, 
Pedido de Consulta, e outros 

2.414

Coordenadoria de Assuntos Fiscais

Especificação Quantidade

Desistência de execução fiscal

Extinção de execução fiscal

Suspensão de execução fiscal

Desentranhamento

Liberação de custas

Manifestação em Exceção de Pré-executividade

Contra-razões Resp/RExtr

Contra-razões de Apelação

Rec. Ag. Regimental

Rec. Especial

Ag. Instrumento/Retido

Rec. Apelação

Impugnação Embargos Devedor

Embargos Declaração/Infringentes

Cumprimento de Sentença

Embargos Execução Sentença

585

15.734

654

1.660

18

169

10

32

04

02

09

101

62

16

10

11
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Especificação Quantidade

Manifestação Execução Fiscal

Pareceres em Processos Administrativos

Manifestações em Processos Administrativos

Termo de Regularidade

Processos Judiciais Físicos recebidos

Processos Judiciais Físicos enviados

Processos Judiciais Digitais recebidos

9.696

559

770

1.807

21.335

18.732

5.449

Coordenadoria de 
Assuntos Tributários

Especificação Quantidade

Contestação

Embargos

Apelação

Manifestação

Contrarrazões e Contraminutas

Recurso Inominado

Agravo

Cumprimento de Honorários/Execução

Produção de Provas

Cumprimento de sentença e acórdão

Mandado de Segurança

Recurso Especial e Extraordinário

Usucapião

Processo Administrativo

195

86

38

68

39

49

19

27

26

25

03

20

188

56
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Coordenadoria de Assuntos 
Judiciais e Contencioso

Especificação Quantidade

Ações Recebidas

Acórdãos negativos (TRT/TST/STF)

Acórdãos positivos (TRT/TST/STF)

Agravos

Audiências realizadas

Comunicações Internas

Manifestações Diversas

Memoriais e alegações finais

Ofícios e/ou Cartas de Preposição

Contestações

Contrarrações

Embargos

Impugnações de Cálculos

Recurso adesivo

Recurso Ordinário

Recurso de Revista

Sentenças/Decisões Judiciais Positivas

Sentenças/Decisões Judiciais Negativas

Publicações Diversas na Imprensa Oficial

90

08

10

15

150

12

65

04

52

110

15

08

12

02

12

01

20

10

655

Ações Trabalhistas
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Especificação Quantidade

Ações novas recebidas

Processos Administrativos

Audiências

Antecipação de Tutela

Informação em Mandado de Segurança

Pedido de Suspensão de Liminar

Contestação

Contra-Razões

Recurso Agravo

Recurso Apelação

Recurso Especial

Recurso Extraordinário

Embargos

Impugnação de Embargos

Execução Sentença

Manifestações Diversas

Memorial

Decisões Favoráveis

Decisões Desfavoráveis

2.284

14

190

208

152

03

1.245

215

212

82

12

10

42

01

540

1.360

40

248

551

Ações Cíveis
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Coordenadoria de 
Assuntos Imobiliários

Especificação Quantidade

Ações Judiciais de Regularização de Áreas Públicas 120

Inquéritos Civis/Notícias de Fato/ Procedimentos Administrativo 
se Preparatórios do Ministério Público Estadual

104

825

961

315

317

10.400

Ações Judiciais em Andamento

Manifestação em Proc. Judiciais

Manifestação em Usucapião

Processos Administrativos Novos

Manifestações em Processos Administrativos

232 

226 

Desapropriação Jd. São Conrado  - Lotes

Desapropriação Jd. São Conrado  - Acordos

297

275

Desapropriação Jd. Futurista - Lotes

Desapropriação Jd. Futurista - Acordos

512

500

Desapropriação Jd. Aeroporto - Lotes

Desapropriação Jd. Aeroporto - Acordos

1.217

594

Desapropriação Jd. Noroeste - Lotes

Desapropriação Jd. Noroeste - Acordos

171

136

Desapropriação PAC Lagoa - Lotes

Desapropriação PAC Lagoa - Acordos

110 

71

Desapropriação PAC Cabaça - Lotes

Desapropriação PAC Cabaça - Acordos

114

48

Desapropriação PAC Segredo - Lotes

Desapropriação PAC Segredo - Acordos

90

02

Desapropriação PAC Bálsamo - Lotes

Desapropriação PAC Bálsamo - Acordos
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Especificação Quantidade

50

34

Regularização de Escolas Estaduais - Número de Escolas 

Regularização de Escolas Estaduais - Número de Escolas Regularizadas

93

18

Regularização de Escolas Municipais - Número de Escolas 

Regularização de Escolas Municipais - Número de Escolas Regularizadas

29Desapropriação Macro Anel Rodoviário Setor Norte - Áreas

22Desapropriação Macro Anel Rodoviário Setor Norte - Acordos

Coordenadoria de Técnica Legislativa

Especificação Quantidade

Certidão

Contrato

Mensagem projeto de lei e veto

Termo Aditivo de Contratos

Convênios

Termo Aditivo de Convênios

Decreto

Lei (sancionada e promulgada)

Extratos

Permissão/Autorização/ Cessão de Uso

Projeto de Lei

Resolução

Termo de Doação e Parceria

Termo de Compromisso 

Termo de Cooperação Mútua e Técnica

Termo de Rescisão

Termo de Rerratificação

52

225

53

503

621

102

144

154

1.704

31

82

129

14

66

71

31

46
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Corregedoria-Geral Administrativa 

Especificação Quantidade

Processos Recebidos em 2014

Processos Encerrados 2014

Processos Existentes Em 2014

Termo de Instalação (Processos Instaurados)

Mandados (Citação e Intimações)

Audiências Realizadas

Edital de Convocação Publicado

Resolução Publicada

Comunicação Interna Expedida

Declaração de Revelia

Designação Defensor Dativo

Parecer Conclusivo

Relatórios Finais

Demissão/Exoneração Aplicadas em Processos

Decreto N. 12.482 de 12/11/2014 que Concedeu Anistia 
a Servidores Municipais Lotados na SESAU.

35

179

245

13

29

27

04

20

11

02

02

07

08

09

145

A Procuradoria Geral do Município de Campo Grande, no ano de 2014, desenvolveu atividades 

relevantes para a Administração Pública Municipal, como o PPI – Programa de Parcelamento 

Imobiliário, o que resultou no atendimento de cerca de 14 mil contribuintes. 

Outro feito importante, tanto para a Administração quanto para o Poder Judiciário, foi a redução 

de processos executivos fiscais, com a extinção de 15.734 mil processos em 2014. 

Pontos de Destaques
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Neste ano, destacamos que a Procuradoria Geral do Município teve participação importante nos 

Projetos desenvolvidos pela Administração Municipal com obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC 2 nos Complexos Bálsamo, Cabaças e Segredo, com a desocupação de 

áreas públicas e desapropriações, necessárias à realização das obras públicas.

A Corregedoria Geral Administrativa foi estruturada fisicamente junto com a Procuradoria Geral 

do Município, otimizando sua atuação, posto que além de promover a apuração da conduta 

funcional dos servidores públicos municipais, propondo sua responsabilização através de 

processo disciplinar, buscou-se solucionar os problemas e conflitos existentes entre os 

servidores públicos e a Administração Pública Municipal, o que culminou no reconhecimento da 

anistia de 145 processos, referentes aos servidores públicos lotados na SESAU, envolvidos na 

greve da categoria ocorrida em 2011. 

Destacamos que em 2014, a Procuradoria Geral do Município atuou e foi decisiva na correta 

condução de casos emblemáticos, pelos quais esta Administração Pública Municipal 

atravessou, como por exemplo, redução do valor de Precatórios de Repasse, Greve dos 

Professores Municipais, auxílio na elaboração do Plano de Ação de Remoção e Reassentamento 

das famílias da ocupação denominada Cidade de Deus, Ações de Reintegração/Demolição para 

regularizar e combater as invasões de áreas públicas (ex.: Bairro Jacarandá e Cidade de Deus), 

assessoramento no PPI, auxílio e análise de Projeto de Lei para a criação da Secretaria Municipal 

de Segurança Pública Municipal, realização do I Congresso de Direito Público voltado à 

atualização e discussão de temas enfrentados constantemente nesta Procuradoria, análise e 

emissão de Parecer acerca do Tamponamento de Águas Subterrâneas e entre outras atuações 

que trouxeram resultados efetivos para Campo Grande.

Por fim, frisamos que as parcerias mantidas e aprimoradas nesta Administração, com os 

diversos entes públicos e privados e as várias atividades desenvolvidas pela Procuradoria tem 

contribuído para o sucesso da Administração Municipal e para o bem estar da população 

campo-grandense, destinatária das obras e serviços postos ao seu benefício.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

A Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais - SEGOV atua na esfera interna da 

Administração Municipal, como órgão de assessoramento técnico, político e administrativo ao 

Prefeito e Vice-Prefeito.

Abrange diversas áreas e supervisiona institucionalmente a Agência de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de Campo Grande – AGEREG, a Fundação Municipal de Esporte – 

FUNESP e a Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC. Coordena a Junta do Serviço Militar 

(JSM), a Superintendência de Cerimonial, a Superintendência de Comunicação Social (SCS) e a 

Central de Projetos.

Para este relatório as apresentações serão feitas por área de atuação, a saber:
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Superintendência de 
Comunicação Social - SCS
Em 2014, a Superintendência de Comunicação Social deu sequência às atividades, na 

cobertura jornalística e divulgação das ações, que englobam o cronograma de trabalho do 

Executivo Municipal, produzindo matérias, fotografias e vídeos.

Neste trabalho diário, incluem-se como estratégia de comunicação um site de notícias 

(http://www.capital.ms.gov.br/cgnoticias) e inserção de notas nas redes sociais onde a 

Prefeitura de Campo Grande mantém sua página.

O portal conta com galerias de fotos que, além de ilustrar as matérias produzidas pelos 

profissionais da Superintendência, facilitam a distribuição de imagens oficiais para dar suporte à 

demanda da imprensa local. 

Como forma de ter conhecimento do que a imprensa local publica, de ações, projetos e 

programas desenvolvidos pela Prefeitura, a Superintendência de Comunicação faz clipping dos 

jornais diários, semanários e dos sites de notícias.

Cidade do Natal.
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Junta de Serviço Militar
A Junta de Serviço Militar - JSM é presidida pelo Prefeito Municipal que designa o Secretário para 

administrá-la.

A JSM disponibiliza a opção de alistamento nos bairros de periferia da cidade e presta 

esclarecimentos à população sobre os assuntos de interesse militar, por intermédio de 

palestras. Também participa de eventos em parceria com o Exército Brasileiro tais como: ações 

globais e mutirões nas escolas das redes Municipais e Estaduais.

Em 2014 foram contabilizados mais de 29 mil serviços oferecidos, conforme demonstrado: 

Serviços Oferecidos Quantidade

7.542

56

253

7.678

Certificado de dispensa de incorporação

Certificado de isenção

Certificado de reservista

Alistamento militar

Superintendência de Cerimonial
A Superintendência de Cerimonial deu ênfase à preparação e apresentação dos 202 eventos 

formalizados nesta Prefeitura.

Dentre eles, destaca-se: abertura de encontros, seminários, congressos, workshops, 

conferências, jogos escolares, fóruns, feiras, aulas e palestras, assinatura de contratos, 

convênios, termos aditivos, ordens de serviços, audiências públicas, cerimônias de posse, 

abertura ou encerramento de concursos, feiras, projetos, entrega de certificados e de kit escolar, 

uniformes, troféus, premiação, exposições, vernissage, noite de autógrafos, lançamentos de 

revistas, livros, cartilhas, missas, procissão de Santo Antônio, festividades, desfiles, 

aniversários, confraternização, formaturas das medidas sócio educativas, Mirim, Pró Jovem, 

Traje, inaugurações, jantares, almoços, cafés da manhã, reuniões de trabalho, lançamento de 

obras, lançamento de projetos, programas, cartilhas, sorteios de IPTU, solenidade de doações, 

cursos de qualificação, recepção às autoridades, visitas, recebimentos de presentes e 

homenagens do Prefeito.

Esta Superintendência atendeu ainda, ao serviço de emissão de telegramas, cartões e e-mails 

congratulatórios, de condolências, bem como na organização de ações internas de interesse 

exclusivo do gabinete do Prefeito.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Principais Projetos Realizados em 2011

Coordenadoria de Apoio 
aos Órgãos Colegiados  - CAOC

A Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados – CAOC providencia toda a infraestrutura 

técnica e administrativa para o desenvolvimento dos 25 Conselhos Municipais de Campo 

Grande, auxiliando, principalmente na organização de sessões, elaboração de atas e no 

controle de documentos, conforme se observa abaixo: 

Atividade Total

Sessões Ordinárias

Sessões Extraordinárias

Convocações por Fax

Atas

Fax

Ofícios Expedidos

Ofícios Circulares Expedidos

Pareceres

Declarações

Informações e Cartas

Oficios Recebidos

Outros

236

30

408

266

240

562

260

170

28

34

684

840

Acesso ao Sermil – (serviço eletrônico de recrutamento militar) – 
pesquisa de situações militares de cidadãos 

316

138

56

Atestado de desobrigação

Requerimentos adiamento de incorpação

Requerimentos de certif. De isenção

13.026

Serviços Oferecidos Quantidade
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Obras Estruturais

Projetos Concluídos e em Andamento

Avenida Júlio de Castilho

As obras consistiram na readequação da seção transversal, revisão dos pontos de 

embarque/desembarque do transporte coletivo, padronização das calçadas e do mobiliário 

urbano, com remoção dos obstáculos existentes, implantação de sinalização vertical e 

horizontal, reformulação da iluminação, implantação de novos semáforos, e construção de 

ponte sobre o córrego Serradinho.

Os serviços executados foram:

Central de Projetos

A Central de Projetos está vinculada à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 

Governo e Relações Institucionais e tem como objetivo, captar recursos com organismos e 

instituições financeiras de âmbito nacional e internacional, elaborando perfis de projetos, 

estudos e diagnósticos que possam induzir, apoiar e orientar potenciais investimentos; 

desenvolver atividades de coordenação geral, de controle, de acompanhamento e de avaliação 

destes projetos.

Obra Executada na Av. Júlio de Castilho – Sinalização
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Orla Morena 2ª Etapa – Lote II

As obras de revitalização e urbanização da área remanescente dos trilhos, no trecho entre as 

Ruas Plutão e Eça de Queiroz, através da implantação de ciclovias, pista de caminhada, áreas 

de lazer e descanso foram licitadas e as obras iniciaram em agosto de 2014.

Informações adicionais:

• Custo da Obra: R$ 2.328.102,19;

• Execução: 18% (limpeza de terreno, terraplenagem, instalações elétricas e hidráulicas);

• Fonte de recursos: 100% BID.

Obra Executada na Orla Morena 2ª Etapa Lote II – Estação de trem.

• 5,3 Km de Rede de Drenagem;

• 16,50 Km de recapeamento e reconstrução de pavimento;

• 6,8 Km de calçada;

• Implantação de 15 novos conjuntos semafóricos;

• Construção de Ponte sobre o Córrego Serradinho.
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Terminal Intermodal de Cargas 
de Campo Grande – TICC

A Central de Projetos é responsável pela gestão do Convênio 080/2006, firmado com o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, para a Implantação da 

Infraestrutura do Terminal Intermodal de Cargas de Campo Grande/MS.

A obra está com 91% dos serviços concluídos e o contrato de execução com a empresa CGR 

Engenharia Ltda está paralisado desde novembro de 2012.

O DNIT aprovou a última reprogramação da planilha de quantidades e serviços em maio de 

2014. Em novembro de 2014, foi publicado a rescisão contratual com a empresa executora das 

obras em função do não interesse da empresa retomar a execução dos serviços.

Será elaborado um novo estudo de quantidades e preços unitários atualizados para 

formalização de nova licitação.

Centro Municipal de Belas Artes

A Central de Projetos é responsável pelos Contratos de Repasse das 1ª e 2ª etapas do Centro 

Municipal de Belas Artes entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Caixa Econômica 

Federal que é a interveniente com o Ministério do Turismo.

A obra consiste no aproveitamento da estrutura inacabada que seria a rodoviária da Avenida 

Ernesto Geisel para a construção de um complexo turístico-cultural com área total de 14.000 m² 

destinado às artes plásticas, dança, música, teatro para 435 lugares, pinacoteca, restaurante, 

alojamento e auditório para 137 pessoas.

Dividido em etapas, em função do recurso disponibilizado para a sua execução, a 1ª etapa 

consiste na construção das Oficinas de Artes Plásticas e de Artesanato, das salas de dança, 

literatura, projeção e cinematografia, além de banheiros masculino/feminino/vestuário e saguão. 

A obra da 1ª etapa encontra-se com 87% dos serviços concluídos e atualmente está paralisada 

por questões administrativas da empresa executora.

A segunda etapa consiste na construção de todo o subsolo da edificação, composto de salas 

destinadas à Administração, estacionamento, alojamentos e vestiários, além de espaço para 

gerador e cabine de energia.

A obra da 2ª etapa encontra-se com 10% dos serviços concluídos e atualmente está paralisada 

por questões administrativas da empresa executora.
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• Valor dos Investimentos: US$ 112 milhões

• Fonte de Recursos: BID, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Governo Federal.

• Situação: Elaboração de relatórios para aprovação do BID.

Captação de Recursos - Financiamento

Consulta Prévia BNDES PMAT FINEM, através do Banco do Brasil.

Objeto: Governo Eletrônico

Componentes de Investimento: modernização de máquinas, equipamentos, mobiliários, 

softwares e a construção de espaço para o Instituto Municipal de Tecnologia de Informação e o 

Data Center.

• Valor do Financiamento: R$ 88.631.611,52;

• Valor de Contrapartida: R$ 9.848.521,84;

• Valor Total:R$ 98.480.133,36;

• Secretaria: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD;

• Situação: Aprovado - projeto em análise.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Captação de Recursos Internacionais

Carta Consulta do Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande – 

Viva Campo Grande 2ª Etapa, financiamento com o BID – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, aprovada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Comissão 

de Financiamento Externos – COFIEX, através da Recomendação nº 12/0106 de 29 de agosto 

de 2014.

Objetivos do Programa: Promover a dinamização econômica da área central e a qualificação 

dos espaços públicos como forma de resgatar o valor sociocultural; aumentar a eficiência do 

transporte público e mobilidade; instrumentos de planejamento e gestão da Prefeitura.

Componentes de Investimentos: Revitalização do Centro (Revitalização da Rua 14 de Julho, 

plano urbanístico do Centro, estudo de viabilidade para a área do Centro Municipal de Belas 

Artes, estudo de viabilidade de estacionamento na área central, e elaboração de projetos 

executivos da Av. Calógeras e transversais); Mobilidade Urbana (Ampliação e Melhoria do 

Sistema de Transporte Coletivo) e Instrumentos de Planejamento e Gestão da Prefeitura 

(Atualização do Plano Diretor de Campo Grande e Pesquisa Origem e Destino).
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Captação de Recursos de Convênios 
e Contratos de Repasse

Ministério 
da Cultura

Objeto
Repasse Contrapartida Total

Situação

Para análise260.000,0010.000,00250.000,00
VIRA MORENA -  A virada
cultural da capital

Órgão
Valor - R$

Ministério 
da Pesca e 
Aquicultura

Estruturação e execução 
de serviços de 
monitoramento, 
assistência técnica e 
extensão rural pesqueira 
e aquícola

Para análise277.880,00555,76277.324,24

Ministério 
da Pesca e 
Aquicultura

Estudo da Cadeia 
Produtiva da Piscicultura 
em Campo Grande - MS.

Para análise220.000,00440,00219.560,00

Ministério 
da Justiça

Parque Ecológico 
Anhanduí: recuperar 
para preservar 
a biodiversidade

Para análise440.720,4817.628,82423.091,66

Ministério 
da Justiça

Horta - Uma ferramenta 
para uma alimentação 
segura e saudável

Para análise175.337,046.921,58168.415,46

Fundo 
Nacional 
Antidrogas

Programa Viva Jovem - 
Campo Grande - MS

Para análise
complementado

399.650,5010.000,00389.650,50

Secretaria 
de Políticas 
para as 
Mulheres

Promoção do 
fortalecimento da Política 
para Mulheres: caminhos 
para assegurar a 
cidadania e a igualdade 
de gênero no município 
de Campo Grande – MS.

Para análise452.492,5015.450,00437.042,50

PAC Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - 3ª etapa

Ministério das Cidades.

• Valor do financiamento: R$ 35.000.000,00;

• Secretaria: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação - SEINTRHA;

• Situação: Carta Consulta em fase de ajuste para definir onde será aplicado o recurso.
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Secretaria 
de Políticas 
para as 
Mulheres

Objeto
Repasse Contrapartida Total

Situação

300.000,0012.000,00288.000,00

Fortalecimento e 
Ampliação do 
“Programa Mulher Viver 
sem Violência” - 
Realização do 
Mapeamento dos Índices 
de Violência contra as 
Mulheres no Município 
de Campo Grande - MS

Órgão
Valor - R$

Para análise
complementado

Secretaria 
de Políticas 
para as 
Mulheres

Implementação da Casa 
da Mulher Brasileira 
de Campo Grande – MS

Para análise9.592.345,3320.000,009.572.345,33

Ministério 
das 
Cidades

Elaboração de projetos 
para atender mais 
18.400 m de requalificação 
dos eixos estruturadores 
e Estudo de Viabilidade 
Técnica e Econômica para 
implantação de 8.250 m 
do Sistema Intermodal 
utilizando Veiculo Leve 
sob Trilho – VLT.

Selecionada - 
publicado 
no DOU 
n. 143 – 

29/07/2014

2.830.000,002.830.000,00

Ministério 
das 
Cidades

Implantação de 
Sistema de Controle 
Integrado – CCI 

Selecionada - 
publicado 
no DOU 
n. 143 – 

29/07/2014

70.914.725,9070.000.000,00 914.725,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Total 85.541.133,59 1.021.972,06 86.563.105,65

Para análise699.953,9014.250,00685.703,90

Secretaria 
de Políticas 
para as 
Mulheres

Propiciar inclusão social e
autonomia financeira às 
mulheres de baixa renda 
do Município de Campo 
Grande - MS, por meio 
de cursos de qualificação 
voltados para os setores 
produtivos que atualmente 
apresentam baixa 
participação feminina.
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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE

A Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle – SEPLANFIC tem como 

missão fixar as diretrizes orçamentárias, planejar e controlar sua execução e garantir a plena 

gestão das ações econômico-financeiras e contábeis do Município de Campo Grande.

Durante o exercício de 2014, a SEPLANFIC desenvolveu diversas atividades, destacando-se:
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• Elaboração dos seguintes instrumentos de planejamento:

- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015, Lei n. 5.350 de 18/07/2014;

- Lei do Plano Plurianual – PPA 2014 a 2017, inseridas na Lei n. 5.298 de 17/01/2014;

- Lei Orçamentária Anual – LOA – Lei n. 5.293 de 15/01/2014.

• Acompanhamento do processo de planejamento, execução orçamentária e financeira;

• Equalização de planos, programas e projetos da Administração Municipal, controle de 

convênios e contratos firmados, gestão e o controle da execução dos recursos 

financeiros;

• Harmonização de normas e procedimentos para elaboração da proposta orçamentária 

e orientação aos Órgãos da Administração Direta, Indireta – Autarquias e Fundações, 

assegurando a racionalização dos recursos próprios;

• Elaboração de planos e projetos de captação de recursos para o desenvolvimento das 

metas da Administração Municipal;

• Acompanhamento, controle e monitoramento dos programas de governo e dos 

orçamentos quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

• Contabilização, controle e elaboração de balancetes mensais e do balanço geral do 

Município;

• Elaboração de prestação de contas dos convênios celebrados com a União e com o 

Estado de Mato Grosso do Sul;

• Controle das prestações de contas apresentadas pelas entidades beneficiárias de 

recursos repassados pelo Município e das prestações de contas de suprimentos de 

fundos e repasses financeiros;

• Controle da Dívida Fundada do Município;

• Modernização no sistema de planejamento contemplando todas as Secretarias, 

fundações e autarquias, facilitando e agilizando o envio de informações do PPA e 

Orçamento do Município;

• Atendimento às diversas equipes da auditoria do Tribunal de Contas do Estado e da 

CGU que estiveram efetuando inspeções ordinárias e extraordinárias.
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Portal da Transparência
A lei Complementar 131 de 27 de maio de 2009, determina a disponibilização, em tempo 

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, visando assegurar a transparência. 

Durante o exercício de 2014, a SEPLANFIC alimentou o portal da Transparência com 

informações a ele afetas.

O Portal de Transparência do Município de Campo Grande está disponível no site da Prefeitura 

www.capital.ms.gov.br/transparencia, contendo as seguintes informações:

• Contas Públicas – Balanço Geral da Prefeitura;

• Execução Orçamentária e Financeira – Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

• Despesa – Demonstrativo Mensal por Grupo de Despesa Liquidada;

• Legislação Orçamentária – PPA, LDO, LOA;

• Licitações – Divulgação das informações sobre as licitações como: órgão solicitante, 

número do processo e da licitação, modalidade praticada, itens e objetos licitados, data 

da abertura e homologação, e das propostas: abertura, julgamento e divulgação dos 

resultados;

• Receita – Demonstrativo Mensal detalhado das Receitas Arrecadas;

• Relação de empenhos emitidos mensal;

• Extratos de contratos;

• Relatório de Atividades das atividades executadas pelas unidades da Prefeitura no 

decorrer de cada ano.

Receitas Arrecadada Previsto

 2.681.873.527,00 

 327.370.473,00 

 109.000.000,00 

 (128.244.000,00)

 2.569.460.394,48 

 75.155.459,19 

 63.895.725,95 

 (116.300.316,17)

Correntes

Capital

Intra-Orçamentária

Dedução da Receita

Execução Orçamentária (R$)

Superávit  2.990.000.000,00 2.592.211.263,45
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Realizações

Despesas  Realizada (Liquidada) Orçamento 

2.252.220.693,00 

734.779.307,00 

3.000.000,00 

2.280.539.633,34 

215.920.999,62 

- 

SubTotal 2.990.000.000,00 2.496.460.632,96

-  95.750.630,49Superávit

I ENCONTAB realizado em agosto/2014

• A SEPLANFIC coordenou a execução do Programa Nacional de Apoio à Gestão 

Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM 2ª Fase, cujo contrato foi 

assinado em setembro de 2011, com previsão de término para dezembro de 2014;

• Realização do 1º ENCONTAB - Encontro de Contabilidade Integrada da Administração 

Municipal de Campo Grande, em 20 de agosto, para servidores das Secretarias, 

Fundações e Autarquias da Prefeitura de Campo Grande com o tema “Planejamento, 

Gestão e Transparência na Aplicação dos Recursos Públicos” onde foi abordado o 

PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

• Acompanhamento do desenvolvimento e da implantação do Sistema Integrado de 

Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT, em operação paralela com 

o atual sistema - ARGYROS;

• A implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP exigiu desta 

Secretaria investimentos em capacitação e em 2014 foi finalizada a elaboração de todas 

as rotinas de trabalho;

• Em janeiro de 2015, o SICONT entrará em funcionamento tendo como referência o PCASP.

Correntes

Capital

Reserva de Contingência
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A Secretaria Municipal da Receita - SEMRE tem como missão buscar a excelência na 

arrecadação de tributos, atendendo e orientando o cidadão a cumprir com as suas obrigações 

tributárias e fiscais e, deste modo, contribuir com o desenvolvimento da cidade de Campo 

Grande. Para cumprir sua missão, em 2014, realizou diversas ações entre as quais se destacam:
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Foi implementado na Central de Atendimento ao Cidadão e no site da secretaria 

(www.capital.ms.gov.br/semre) a emissão de documentos de arrecadação de tributos e 

disponibilizado também vários serviços que podem ser feitos via online. Com esse 

procedimento foram emitidas 692.084 guias, volume que demonstra a facilidade oferecida. No 

total, foram realizados 888.517 atendimentos aos contribuintes.

Arrecadação

Especificação Quantidade

* 2014 – totalizado até 30/11/14.

Serviços Executados 

Processos de Verificação de IPTU Indeferidos, Devoluções de crédito, 
Isenção de Aposentados e Reavaliação de ITBI

Certidões: Positiva, Negativa, Positiva com efeitos negativa, 
Débitos Gerais e CDA, emitidas via CAC

Certidões: Positiva, Negativa, Positiva com efeitos negativa, 
Débitos Gerais e CDA emitidas via WEB

Atendimentos de contribuintes nos guichês

Emissão de guias de pagamento

Guias de ITBI

14.939

197.190

410.954

692.084

30.384

14.939

* Até novembro de 2014.
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Em 2014, foi implementado o IPTU Proporcional, permitindo aos contribuintes de imóveis novos 

ou ampliados recolherem seus valores proporcionalmente, contando os meses a partir da 

finalização da construção ou reforma.

IPTU Proporcional 

Sorteio de Prêmios IPTU 2014.
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Realizamos uma grande campanha de recuperação de débitos, atendendo entre os meses de 

julho e dezembro de 2014, 38.618 contribuintes e parcelando os débitos de 2.688 contribuintes 

que tiveram oportunidade de ficar quites com o fisco municipal.

Programa de Parcelamento 
Incentivado – PPI

Mês ParcelamentosAtendimentos

320

279

1.141

549

0

0

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2.942

1.768

19.716

8.637

0

0

Total

* Até novembro de 2014.

Sorteio de Prêmios IPTU 2014.

33.063 2.289
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Entrada de Processos referente a Serviços de Lançamento e Recálculo 
de IPTU/ISS/Contribuição de Melhorias

24.277

ParticipantesEspecificação

Parcelamentos Efetuados referente a ISS Contrução e Taxa de Habite-se

Recálculos Efetuados referentes a IPTU

Cálculos ref. as Taxas de Serviços Urbanos, Notificações e Multas

Relançamento da Contrib. Melhorias

Quantidade de Carnês de Contrib. Melhorias por Projetos Aprov.

Quantidade de Contas de ISS Estimado

Quantidade de Contas de Taxas Sobre Atividades Econômicas

Quantidade de Carnês de Contrib. Melhorias emitidos p/ continuidade 
de pagamento parcelado.

56 

783 

8.830 

33 

599 

6.570 

103.282 

2.580 

Quantidade de Contas de IPTU/2014 azul 

Quantidade de Contas de IPTU/2014 amarela

Quantidade de Correspondências Isentos Valor venal IPTU/2014 emitidas.

Quantidade de Correspondências Isentos Aposentados/
Pensionistas/Loas IPTU/2014 emitidas

201.495

135.160

17.454

13.531

* Até novembro de 2014.

Todo o processo de lançamento e cancelamento de tributos de competência do Município está 

centralizado na Divisão de Lançamento de Tributos, o que representa a total gestão dos 

encaminhamentos necessários na orientação das outras Divisões geradoras das obrigações 

tributárias. Assim, no exercício do ano de 2014, destacam-se as seguintes ações:

Lançamento de Tributos
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Este setor é responsável pelo cadastramento, recadastramento, alterações e baixas de 

inscrições das Pessoas Físicas e Jurídicas, que desenvolvem atividades econômicas no 

Município de Campo Grande. Tem também a função de fiscalizar o exercício das atividades 

conforme sua constituição, bem como primar pela manutenção dos dados cadastrais das 

empresas, evitando a clandestinidade e a concorrência desleal nas atividades.

Cadastro Econômico

Especificação 20142013

12.048

15.099

3.846

127

25

110

28

74

1.701

1.464

2

12

59

833

274

4.100

1.940

528

8.342

2.035

Processos de Abertura de Inscrição

Processos de Alteração de Dados Cadastrais

Processos de Baixa de Inscrição

Processos de Paralisação Temporária de Inscrição

Processos de Reativação de Inscrição

Processos de Defesa em 1ª. Instância

Processos de Defesa em 2ª. Instância

Processos de Cancelamento de Débitos

Processos de Notificação Fiscal

Processos de Lançamento da Tx de Fisc de Anúncios – Publicidade

Processos de Devolução de Pagamento

Processos de Interdição

Denúncias

Intimações de Abertura de Inscrição

Intimações de Alteração de Dados Cadastrais

Intimações para apresentação de Alvará de localização e funcionamento

Intimações para Recolhimento da Taxa de Publicidade – TFA

Relatório de Interdição

Relatório de Vistorias de Empresas “in loco”

Lavratura de Auto de Infração

9.685

17.671

930

216

10

53

2

65

1.086

1.985

1

34

94

753

310

3.222

972

80

6.392

1.217
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* Dados até 19/12/14.

2.031

3.122

1.598

137

Verificação Processos de Abertura

Verificação Processos de Alteração

Verificação Processos de Baixa de Inscrição

Verificação Processos de Paralisação Temporária

1.097

1.614

633

177

Especificação 20142013

A Fiscalização Tributária do Município de Campo Grande desenvolve várias ações junto aos 

contribuintes, utilizando as informações disponíveis no Sistema SIAT, Sistema de Planejamento 

Fiscal, Sistema Integrado de Administração Fiscal, complementados pelo Sistema de 

Administração Fiscal - ADMFIS. Esses Sistemas proporcionam um efetivo controle sobre os 

tributos Municipais e possibilitam a promoção de ações de monitoramento e de fiscalização, 

objetivando o combate à guerra fiscal e a sonegação dos tributos, especificamente sobre o ISS.

Fiscalização e Apoio Fiscal

* Dados até 19/12/14.

Especificação 20142013

26.705

9.975

139

6.832

28.787

19.530

Atendimento Plantão Fiscal/Credenciamento de NF-e

Atendimento de Habite-se

Emissão de Alvará para Shows

Emissão de Ordem de Serviço

Emissão de Nota Fiscal Avulsa

Notificação de Lançamento de Débitos

17.280

-

187

4.667

30.333

8.161
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A Receita do ISSQN do Município de Campo Grande, por ser tributo bastante sensível ao ritmo 

das atividades econômicas, tem representado uma evolução consistente, em virtude da adoção 

de medidas específicas para o alcance das metas fixadas pela Administração.

É importante ressaltar que as providências adotadas, consideradas de grande eficácia no 

combate à guerra fiscal praticada entre os Municípios, criaram melhores condições para ampliar 

a Política de Arrecadação dos Tributos Municipais.

Evolução do ISSQN

* Valores em R$.

* Inclui juros, multa e auto de infração.

Mês 2014*2013*

20.196.741,65

19.638.624,27

20.250.975,64

20.724.516,42

21.276.188,49

21.335.153,96

31.081.108,59

25.537.020,95

27.066.842,26

26.445.674,47

24.340.381,01

26.338.377,97

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

18.429.871,57

15.400.016,17

15.853.637,20

18.090.874,61

20.854.382,97

20.105.039,01

20.223.132,29

20.622.578,63

21.796.023,83

20.347.501,90

21.980.972,99

24.455.898,57

Total 238.159.929,74 284.231.605,68
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Arrecadação do ISSQN (milhões de R$)

Jan Ago

25

20

15

10

5

0

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Set NovOut

21,98
20,35

21,80
20,2220,85

2013

30

35

Dez

24,46

18,43
15,40

18,09
20,11 20,62

Coordenadoria de Julgamento 
e Consultas (2014)

JURFIS
Julgamento 

por 
impugnação

Julgado 
ReveliaRecebidoInformadoRecebido

Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

-

0

2

3

0

3

2

-

-

27

30

-

-

2

5

18

5

13

3

66

59

96

28

130

4

73

77

134

70

325

467

639

410

470

424

374

426

453

463

409

531

718

15,85

Auto de Infração

CAFIS

Processos
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Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

1

2

3

2

1

-

22

80

57

19

13

5

6

6 

4 

115

42

85

55

49

67

157

137

149

47

696

538

605

663

373

482

642

684

738

360

Órgão colegiado composto por uma câmara julgadora, formado por membros da sociedade e 

do Município. De janeiro a novembro de 2014, foram realizados julgamentos de 437 processos, 

provendo ajustes dos entendimentos doutrinados sobre a legislação tributária e fiscal de 

Campo Grande, oferecendo aos contribuintes em geral opção de buscar seus direitos, na esfera 

administrativa, sem que sofra qualquer ônus conforme demonstra a tabela abaixo:

Junta de Recursos Fiscais

Provimento Improvimento Provimento Parcial Não Conhecido

150

120

90

60

30

0

95

147

44

151
180

Total 6.497 6.255 1.347 773 88 21 307

Julho 4 701145107596591

JURFIS
Julgamento 

por 
impugnação

Julgado 
ReveliaRecebidoInformadoRecebido

Mês

Auto de Infração

CAFIS

Processos
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A Secretaria tem como missão o aperfeiçoamento da gestão administrativa, com o 

fortalecimento e a valorização da gestão de recursos humanos, de patrimônio e de serviços, 

buscando o aprimoramento contínuo da gestão pública e da prestação de serviços à 

sociedade. Visa alcançar a excelência na Gestão Administrativa, no desenvolvimento da política 

de recursos humanos, no apoio às administrações municipais e na otimização da prestação de 

serviços à comunidade, tendo como valores: comprometimento da equipe com a missão da 

SEMAD; valorização do Servidor Público Municipal; busca permanente da eficiência e da 

eficácia dos serviços públicos oferecidos à sociedade; profissionalismo, competência e ética 

nos serviços prestados. 

Estão destacados, a seguir, dados e informações que comprovam as mudanças e a ocorrência 

de fatos significativos que propiciaram a concretização das metas e ações propostas, para o ano 

de 2014, e demonstram realizações que se tornaram efetivas graças aos esforços de uma equipe 

de trabalho coesa, estimulada e motivada para inovar na gestão pública. Para que os objetivos 

fossem alcançados todos os setores da secretaria foram envolvidos, cada um em sua função. 
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Setor de Registro de Documentos

O Setor de Registro de Documentos registra e controla o recebimento e o encaminhamento de 

correspondências e processos destinados ao Gabinete da Secretaria Municipal de 

Administração efetuando, após o despacho dos dirigentes, a sua devida seleção e distribuição 

às unidades administrativas e operacionais da SEMAD, bem como aos órgãos e entidades do 

Poder Executivo.

Grupo de Planejamento e Finanças

O GPLANF é responsável pela coordenação e execução das atividades de planejamento, 

execução orçamentária e financeira e de gestão administrativa da Secretaria Municipal de 

Administração.

Grupo Administrativo

O GAD é responsável pela coordenação, supervisão e execução dos serviços de apoio 

administrativo da SEMAD e executa as atividades relativas à gestão de recursos humanos, em 

conformidade com a legislação em vigor, mediante a fiscalização e controle da frequência e 

licenças, manutenção atualizada do registro funcional, controle dos procedimentos referentes 

ao estágio probatório, lotação e concessão de direitos e vantagens, de fornecimento de dados e 

informações das alterações ocorridas na vida funcional dos servidores para elaboração da folha 

de pagamento mensal e o controle da movimentação de pessoal.
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Assessoria Jurídica - ASJUR

Tem por finalidade prestar assessoramento jurídico ao Secretário Municipal e às unidades 

da Secretaria nos assuntos relativos à pessoal, contratos, convênios e acordos em que a 

Secretaria seja partícipe, emitindo parecer sobre as implicações de natureza jurídica e legal, 

além de orientar e coordenar as unidades internas quando da elaboração de respostas e 

informações sobre diligências ou recursos ao Tribunal de Contas, relacionados a atividades 

e competências da SEMAD.

Divisão de Fomento à Formação Profissional

A DIFORP tem por finalidade promover o levantamento anual e cadastrar as demandas de 

estagiários dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal por área de conhecimento, formação 

profissional, tipo de atividade e por período de curso.

Serviço de Atendimento ao Servidor - SATS

O atendimento ao Servidor Público Municipal é realizado de forma presencial e via telefone, em 

que são repassadas informações referentes a vida funcional, solicitação de documentos e 

direitos funcionais, tramitação de processos, concurso público, recebimento e 

encaminhamento de denúncias e sugestões de servidores ou cidadãos, relacionados aos 

agentes públicos que trabalham nos serviços da SEMAD.

Central Municipal de Compras e Licitações

A CECOM e suas unidades técnicas e administrativas integram a estrutura básica da SEMAD, 

subordinada diretamente ao Secretário Municipal de Administração e tem por finalidade 

coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades de suprimento de material, 

realização de processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação, para atender os 

serviços dos órgãos e entidades municipais, bem como a organização e manutenção do 

cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Central de Atendimento ao Cidadão

A Central de Atendimento ao Cidadão - CAC foi instalada em 2008, em prédio construído, no 

centro de Campo Grande, com a finalidade de melhorar o atendimento ao cidadão, criando um 

ambiente com layout propício à prestação mais eficiente dos serviços de informação e trata das 
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questões burocráticas que a população precisa requisitar da Prefeitura Municipal. A 

coordenação e gestão dos serviços e a operação do Protocolo Geral da Prefeitura, está sob a 

responsabilidade da SEMAD.

Coordenadoria de Modernização e Inovação

Tem por finalidade coordenar, orientar e acompanhar tecnicamente os órgãos e entidades da 

Administração Municipal, bem como analisar os recursos disponíveis e as rotinas de serviços, 

colhendo informações para avaliar, estudar, desenvolver e propor métodos, rotinas de 

simplificação e racionalização de procedimentos, visando à agilização e à modernização de 

serviços da Prefeitura Municipal.

Divisão de Tecnologia da Informação

A Divisão de Tecnologia da Informação, integrante da Coordenadoria de Modernização e 

Inovação tem por finalidade, em articulação com o Instituto Municipal de Tecnologia da 

Informação, principalmente dar cumprimento às normas e aos procedimentos para 

operacionalização da área de tecnologia da informação da Secretaria, além de apoiar a 

interação entre unidades da SEMAD, órgãos e entidades da Administração Municipal, 

assegurando-lhes a troca contínua sistemática de informações, viabilizando sua integração 

com os sistemas corporativos sob gestão da Secretaria Municipal de Administração.

Também presta suporte técnico aos usuários, administra sistemas, coordena projetos de 

informática e sistemas de dados, configura equipamentos, sistemas operacionais, aplicativos, 

internet, intranet, manutenção de rede e equipamentos de informática instalados na SEMAD.

Divisão de Arquivos e Gestão de Documentos

À DIARG, unidade integrante da Coordenadoria de Modernização e Inovação, compete 

promover o arquivamento, a guarda, a conservação, a utilização, a reprodução e a incineração 

de processos e documentos, orientando e supervisionando as atividades de arquivo exercidas 

pelos órgãos e entidades municipais.

Atualmente, a DIARG conta com 700.000 processos arquivados e no exercício de 2009, estes 

documentos foram reavaliados por técnicos dos órgãos e entidades municipais, procedendo 

assim, a reorganização dos arquivos de acordo com a TTD. De 2009 a 2014, a DIARG não 

recebeu processos e documentos dos órgãos e entidades municipais por falta de espaço físico.
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Coordenadoria de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos

Compete à CDRH e suas unidades técnicas e administrativas a formulação de políticas 

públicas e de estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento das pessoas, cujas 

atividades envolvem o planejamento, a coordenação, a supervisão, o controle e a execução 

das atividades de treinamento e capacitação profissional e dos procedimentos relativos ao 

recrutamento, seleção e admissão, através da realização de concursos públicos, 

nomeações e controle de cargos efetivos, além da admissão de temporários por 

convocação ou contratação.

Ações

• Foram oferecidos mais de 177 cursos, atendendo a 6.222 servidores municipais;

• Elaboração e aprovação junto a SEMAD e SEPLANFIC de 2 cursos de Pós-Graduação, a 

serem ofertadas aos servidores municipais, financiadas pelo PNAFM, além de promover 

toda  a renovação dos convênios  com instituições que fazem parte do Programa 

Universidade Coorporativa (benefícios e descontos de 20% a 30% nas mensalidades, 

para servidores e filhos);

• A implantação de processos tecnológicos nas inscrições dos cursos no SCAP e está em 

andamento a criação da página da Escola de Governo do Município de Campo Grande, 

para um melhor acesso e divulgação dos programas de capacitação junto aos 

servidores municipais.

Outras atividades desenvolvidas pela 
Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, no exercício de 2014

Coordenadoria de Administração 
de Recursos Humanos

Dentre as atividades realizadas pela CARH, destacam-se a elaboração de relatórios 

gerenciais sobre as despesas de pessoal da Prefeitura Municipal e simulação da projeção 
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de gastos com a concessão de reajustes gerais e revisão de regras de pagamento de 

concessão de direitos e vantagens ao servidor, e a elaboração de quadros demonstrativos e 

relatórios gerenciais para subsidiar a realização do orçamento anual, e para fundamentar 

decisões do Secretário Municipal de Administração e do Prefeito Municipal quanto ao 

impacto de medidas administrativas na área de recursos humanos.

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Gestão de Serviços e Bens

A Coordenadoria de Gestão de Serviços e Bens e as unidades operacionais a ela 

subordinada tem por finalidade orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades 

de operação, manutenção, instalações, administração de bens patrimoniais, gestão de 

contratos de prestação de serviços de locação de equipamentos e imóveis, em articulação 

com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal, para fim de acompanhamento das 

respectivas despesas.

Coordenadoria de Comunicação 
Institucional - CCIN

A Coordenadoria de Comunicação Institucional visa coordenar o processo de execução das 

atividades de diagramação, editoração, revisão e impressão do Diário Oficial de Campo 

Grande, bem como divulgar dados e informações institucionais relevantes para o público 

interno da Prefeitura Municipal de Campo Grande, visando à uniformidade de critérios de 

divulgação e a adequação as suas diretrizes e ainda planejar a realização de eventos, 

campanhas e promoções de caráter público ou interno.

No exercício de 2014, a Coordenadoria coordenou várias ações e atividades desenvolvidas 

pela Divisão de Editoração do Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE e pelo Serviço 

de Divulgação Institucional - SEDIV, conforme anexos I e II.

Divisão de Editoração do Diário Oficial 
de Campo Grande - DIOGRANDE

A Divisão de Editoração do Diário Oficial de Campo Grande – DIOGRANDE é a responsável 

pela coordenação, administração, acompanhamento e execução das atividades de 

montagem, diagramação, editoração e divulgação, por meio eletrônico, do Diário Oficial de 

Campo Grande, bem como pelo arquivo físico e demais atribuições estabelecidas no 

Regimento Interno desta Secretaria.
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Serviço de Divulgação Institucional - SEDIV

O Serviço de Divulgação Institucional - SEDIV, por sua vez, divulga projetos e ações 

utilizando meios impressos ou a internet, fomenta o relacionamento com órgãos e entidades 

que atuam em atividades de relacionamento público-social, apoia as ações da 

Superintendência de Comunicação Social da Secretaria Municipal de Governo e Relações 

Institucionais, auxilia os gestores da SEMAD no relacionamento com os veículos de 

comunicação, considerando as diretrizes estabelecidas pela área de comunicação da 

Prefeitura Municipal.

Coral dos Servidores Municipais

Para desenvolver, por meio do canto, habilidades musicais no ouvir, sentir, cantar, interpretar 

e partilhar dinâmica de canto em equipe, além de promover a saúde, maior qualidade no 

cotidiano laboral e nas relações interpessoais, por meio de integração, relaxamento e 

humanização, resgatando a autoestima interpessoal e interinstitucional ao garantir o bem-

estar do clima organizacional, favorecendo também a valorização dos participantes, este 

projeto foi implantado em outubro de 2014, contando com a participação de 

aproximadamente 80 servidores dos diversos Órgãos e Entidades da PMCG, o que resultou 

em duas apresentações no mês de dezembro de 2014, sendo uma na abertura da Cidade do 

Natal e a outra na Praça Ary Coelho, ainda em comemoração aos festejos natalinos.
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Posse do Comitê Gestor de Tecnologia 
da Informação e Inovação

Em 31 de julho de 2014, organizamos a posse dos membros do Comitê Gestor de Tecnologia 

da Informação e Inovação, que tem como objetivo definir e coordenar as políticas de uso dos 

recursos de tecnologias da informação e de inovação alinhadas às diretrizes do Plano de 

Governo do Município de Campo Grande - MS.

1ª Corrida e Caminhada do Servidor

No dia 1° de novembro de 2014, o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, 

realizou em parceria com esta Secretaria, a 1ª Corrida e Caminhada, que teve como 

principal meta a promoção e a conscientização dos servidores municipais, quanto à 

realização de atividade física, como forma de prevenção de doenças, promoção da saúde e 

melhoria da qualidade de vida, bem como reduzir o sedentarismo e o nível de estresse, 

contribuir com o estado humoral, de modo a favorecer o relacionamento interpessoal.
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Público Municipal - FASS

Realizado nos dias 9 e 10 de outubro de 2014, no Auditório da Secretaria Municipal de 

Educação e em parceria com a Coordenadoria de Modernização e Inovação/SEMAD, com o 

Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG e o Conselho de 

Administração do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de 

Campo Grande (CA-SERVIMED), este Fórum teve o objetivo de dar prosseguimento na 

discussão sobre a aplicação da política de saúde dos servidores da Prefeitura Municipal de 

Campo Grande, Lei n. 5.136, de 27 de dezembro de 2012, a partir das sugestões recebidas 

dos participantes do Fórum.

Para a realização deste Fórum, promovemos dois Encontros Preparatórios, o ENFASS, 

visando à preparação, por meio da discussão de temas voltados à saúde preventiva e 

curativa do servidor municipal, da Comissão Organizadora, dos Coordenadores de Grupo, 

dos Conselheiros do CA-SERVIMED, dos Conselheiros do Conselho de Administração da 

Previdência Municipal - CAPREV, bem como de todos os Gestores de Recursos Humanos do 

Poder Executivo e do Poder Legislativo. O primeiro ENFASS foi realizado no dia 22 de 

setembro na Escola Técnica do SUS Professora Ena de Araújo Galvão e o segundo, na 

Escola de Governo do Município de Campo Grande – EGOV, no dia 1º de outubro de 2014.
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III FASS 

Confraternização - Festa Julina

No dia 11 de julho de 2014, promovemos uma Festa Julina para os servidores da Secretaria 

Municipal de Administração, com o objetivo de promover a interação, descontração e lazer 

entre os servidores, e a melhoria da qualidade de vida dos nossos colaboradores, pois 

ações integrativas além de favorecer a aproximação das pessoas, estimula e motiva o 

servidor que ao sentir-se prestigiado desenvolverá o seu trabalho com muito mais afinco.
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Concurso Literário

Para incentivar a cultura, estimular a produção literária e principalmente, valorizar e 

reconhecer o talento do servidor público municipal, realizamos, anualmente, o Concurso 

Literário em parceria com a Fundação Municipal de Cultura.

Concurso este, que foi idealizado com o objetivo de não só incentivar e fomentar a cultura 

entre os servidores, mas também, de proporcionar aos nossos colaboradores uma 

alternativa de pôr em prática o seu conhecimento e aprendizagem perante a leitura, a escrita 

e a fala, já que são imprescindíveis no dia a dia do prestador de serviço público.

Este ano, para o VI Concurso Literário, o tema escolhido, oportunamente, foi “O Centenário 

da Ferrovia de Campo Grande em Verso e Prosa”. A premiação ocorreu no dia 17 de outubro 

de 2014, no Auditório do SEBRAE/MS e trouxe um diferencial, pois além do aumento 

considerável nos valores, foram premiamos também até o 5º lugar:

Colocação Categoria Prosa

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar

5º Lugar

Categoria Verso

R$ 4.500,00

R$ 3.500,00

R$ 2.500.00

R$ 1.500,00

R$ 1.000,00

R$ 4.500,00

R$ 3.500,00

R$ 2.500.00

R$ 1.500,00

R$ 1.000,00

Concurso Literário em parceria com a Fundação Municipal de Cultura
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Divulgações e Alimentação das páginas 
da SEMAD e do Servidor

Em 2014, foram divulgadas várias matérias de assuntos relacionados à SEMAD nos diversos 

meios de Comunicação, bem como a alimentação de vários conteúdos, legislação de Pessoal e 

propagandas de interesses dos servidores nas páginas da SEMAD e do Servidor.

I Encontro de Contabilidade Integrada 
da Administração Municipal 
de Campo Grande - ENCONTAB

No dia 20 de agosto de 2014, a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle, 

realizou em parceria com esta Secretaria, o I Encontro de Contabilidade Integrada da 

Administração Municipal de Campo Grande - ENCONTAB, no Auditório “Pedro de Medeiros”, no 

Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Teve como principal objetivo, propiciar 

aos servidores conhecimento sobre o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e 

integrá-los às diversas Secretarias, Autarquias e Fundações do Município e da Câmara 

Municipal, que executam atividades de planejamento, orçamento, patrimônio, almoxarifado, 

empenho, liquidação da despesa, pagamento, classificação da receita e outras afins.

Seminário e Social nos Órgãos Públicos

Nos dias 27 e 28 de agosto de 2014, realizamos em parceria com a Secretaria Municipal de 

Planejamento, Finanças e Controle, o Seminário: “eSocial nos Órgãos Públicos”, que teve como 

objetivo proporcionar aos agentes públicos e políticos, aspectos conceituais e ferramentas do 

maior e mais ambicioso projeto do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital - eSocial, que 

será implantado a partir de janeiro de 2015, integrando os Órgãos da Administração Pública 

Federal nas informações previdenciárias e trabalhistas.

Congresso de Direito Público

No dia 20 de novembro de 2014, a Procuradoria-Geral do Município de Campo Grande, o 

realizou em parceria com esta Secretaria o Congresso de Direito Público, que teve como meta o 

aperfeiçoamento técnico, o conhecimento das novas realidades jurídico-legais no âmbito do 

direito municipal e o compartilhamento de “know how” técnico-profissional nos diversos 

segmentos da advocacia pública na defesa do interesse público-administrativo municipal.
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A missão da Secretaria Municipal De Educação – SEMED é assegurar uma educação 

pública de qualidade, com aprendizagem, valorização do conhecimento científico, garantia 

de acesso, inclusão, permanência e formação humana. Tem como visão de futuro ser 

reconhecida como Rede de Ensino e referência na aprendizagem dos alunos, levando os 

valores da ética, cidadania, humanismo, democracia, solidariedade, equidade.
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Qualidade na Educação

Formação Continuada

A Secretaria Municipal de Educação temcomo um de seus objetivos estratégicos “Garantir a 

aprendizagem do aluno”. Portanto, investe na formação dos profissionais da educação, 

propiciando Formação Continuada em todas as áreas do conhecimento e para todas as 

modalidades e etapas oferecidas, bem como Formação Profissional visando avalorização dos 

seus recursos humanos. Participam das formações todos os servidores envolvidos na 

educação, professores, equipe pedagógica (diretor, diretor-adjunto, supervisor, orientador e 

coordenador pedagógico), técnicos administrativos, merendeiras e entre outros, contemplando 

as unidades escolares e os Centros de Educação Infantil.

Em 2014, ressaltamos a participação no Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - 

PNAIC, oferecido pelo Governo Federal em parceria com a Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul – UFMS. Trata-se da formação voltada para a melhoria da qualidade do ensino no 

processo de alfabetização das crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, com uma 

metodologia que propõe estudos e atividades práticas, além de ações que contribuem para o 

debate acerca dos direitos de aprendizagem.
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Educação Especial

Educação Infantil

Formação Continuada - 1º ao 5º ano

formação Continuada - 6º ao 9º ano

Educação e Diversidade

Tecnologia Educacional

2014Especificação 2013

3.524

7.767

1.710

1.282

342

1.090

4.244

7.967

1.790

2.111

967

2.358

Total 15.715 19.437

Fonte: SUGEPE/SEMED

Programa Municipal de Avaliação Externa 
de Desempenho de Alunos - AVALIA REME

A missão é assegurar uma educação pública de qualidade, para a garantia disso, o Programa 

Municipal de Avaliação Externa de Desempenho de Alunos -AVALIA REME realiza a cada dois 

anos, intercalando com a Prova Brasil, a avaliação dos alunos da REME em larga escala, cujo 

resultado dá subsídios para tomada de decisão e planejamento de ações futuras e imediatas, 

de modo a aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem da REME.  Os resultados de uma 

avaliação externa são indicadores que possibilitam a interpretação de cada unidade escolar, 

agilizam as ações de correções das distorções do processo de aprendizagem e aperfeiçoa a 

distribuição de recursos.

Formação Continuada - Participação 
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Língua Portuguesa

Produção de Texto

Matemática

2012

2012

2012

5.598

5.598

5.600

*Previsão de alunos (Avaliação de 26/11 a 2/12)

Fonte: SUGEPE/SEMED

Alunos Avaliados por Ano, Série e Componenentes

8.150

8.150

8.148

Língua Portuguesa

Produção de Texto

Matemática

2014

2014

2014

6.870*

6.870*

6.870*

8.607*

8.607*

8.607*

Componente Curricular 7° ano4° anoAno

Componente Curricular 8° ano4° anoAno

Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica/IDEB

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, foi criado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, em 2007, e representa a iniciativa pioneira de reunir 

num só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo 

escolar e médias de desempenho nas avaliações.

Desde as primeiras edições, a Rede Municipal de Ensino vem superando as metas do IDEB. 

Alguns dos principais fatores que levaram a REME a superar essas metas são a qualificação dos 

professores e o acompanhamento permanente do desempenho dos alunos.
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IDEB – Ensino Fundamental

Ano
Meta

BRASIL
Resultado

BRASIL
Meta
MS

Resultado
MS

Meta
REME

Resultado
REME

Fonte: COPLAV/SUGEST/SEMED

2005 - Anos Iniciais

2005 - Anos Finais

2007 - Anos Iniciais

2007 - Anos Finais

2009 - Anos Iniciais

2009 - Anos Finais

2011 - Anos Iniciais

2011 - Anos Finais

2013 - Anos Iniciais

2013 - Anos Finais

-

-

3,9

3,5

4,2

3,7

4,6

4

4,9

4,4

3,8

3,5

4,2

4,2

4,6

4

5.0

4,1

5,2

4,2

3,6

3,4

4,3

3,9

4,6

4,1

5,1

4

5,2

4,1

-

-

3,6

3,4

4

3,5

4,4

3,8

4,7

4,2

4,2

3,7

5.1

4,5

5,2

4,8

5,8

5

5,4

4,7

-

-

4,3

3,8

4,6

3,9

5,0

4,2

5,3

4,6

Provinha Brasil

A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças 

matriculadas no segundo ano do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras, 

desenvolvida pelo Governo Federal. Essa avaliação acontece em duas etapas, uma no início e a 

outra ao término do ano letivo, possibilitando aos professores e gestores educacionais 

conhecerem o que foi agregado na aprendizagem das crianças, em termos de habilidades de 

leitura, dentro do período avaliado.
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* Os testes acontecerão no início de Dezembro

Fonte: COPLAV/SEMED  

Acertos
Média de Nível

Nº de 
Alunos

Ano Componente
TesteCurricular

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

Língua Portuguesa

Matemática

Língua Portuguesa

Matemática

Língua Portuguesa

Matemática

Língua Portuguesa

Matemática

1º

2º

1º

2º

1º

2º*

1º

2º*

6.695

6.768

6.630

6.788

7.502

-

7.477

-

14,50

16,20

16,09

16,57

14,63

-

15,62

-

4

5

5

5

3

-

4

-

Formação de Professores

O grande desafio do sistema educacional brasileiro está na promoção da melhoria do perfil de 

qualificação do professor, peça fundamental para assegurar a aprendizagem, o acesso, a 

inclusão, a permanência e a formação humana do aluno, objeto da missão desta Secretaria.

Nas escolas da REME, os professores são habilitados em nível superior e em sua maioria possui 

pós-graduação, cerca de 54% em nível de especialização e 2% mestrado.

Graduação

Especialização

Mestrado

43,39%

54,15%

2,20%

43,68%

53,83%

2,17%

Percentual de Professores por Nível de Formação

Especificação 2013 (%) 2014 (%)

FONTE: CGRH/SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
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Eficiência e Rendimento

Assegurar uma educação pública de qualidade é o pressuposto principal da Secretaria 

Municipal de Educação. Para garantir a eficiência da ação proposta, a SEMED tem procurado 

estabelecer padrões educacionais de desempenho que evidenciem o aprendizado dos alunos 

da REME, ao concluir cada ano do Ensino Fundamental. A redução dos índices de reprovação e 

evasão representa um aumento no fluxo de alunos no Ensino Fundamental e o consequente 

aumento na oferta de vagas para novos estudantes.  Os resultados alcançados nos últimos 

anos estimulam a Secretaria a continuar em busca do referencial pretendido.

Acesso à Educação

Matrícula On-line

A Secretaria Municipal de Educação enfatiza em sua política educacional o compromisso do 

Poder Público prover o acesso, a inclusão e a permanência do aluno na escola.O sistema de 

matrícula on-line, de assinatura eletrônica e de digitalização de documentos,tem o objetivo de 

assegurar a democratização das vagas por meio de um processo equânime e está inserido em 

uma série de medidas de inovação da Prefeitura Municipal, que visa à valorização da 

individualidade e acessibilidade.

Novos

Reme

23.660

76.033

Alunos Quantidade 2014 (%)

* Dados preliminares

Fonte: DIMAIG/SEMED

Quantidade 2013 (%)

23.443

71.645

Total 95.088 99.693
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Alunos Matriculados

A educação é reconhecidamente uma das bases sobre as quais se assenta o desenvolvimento 

político, social e econômico de uma sociedade. A Secretaria Municipal de Educação, tem como 

missão: “Assegurar uma educação pública de qualidade, com aprendizagem, valorização do 

conhecimento científico, garantia de acesso, inclusão, permanência e formação humana”, 

atende integralmente o que preconiza sua política de democratização do acesso, que visa à 

permanência e a aprendizagem do aluno da Rede Municipal de Ensino.

CEINF

CEINF

Escola

Escola

Escola

Escola

11.452

2.137

10.331

70.051

2.472

61

11.630

2.238

9.349

70.889

2.945

55

Percentual de Professores por Nível de Formação

Fonte: EDUNET - DIMAIG/SUGEST/SEMED

Ed. Infantil - 0 a 3 anos

Ed. Infantil - Pré-escola

Ed. Infantil - Pré-escola

Ensino Fundamental

EJA

Ensino Médio

Instituição Alunos
Matriculados

Quantidade
2013

Quantidade
2014

Total 96.504 97.106
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Unidades de Ensino e Salas de Aula

A REME possui 95 escolas, sendo 85 localizadas em zona urbana, 9 em zona rural, e 100 

Centros de Educação Infantil, tendo um total de 2.226 salas de aula.

Escolas Zona Urbana

Escolas Zona Rural

Centros de Educação Infantil

85

9

95

Localização N° de
Unid. 2013

N° de Salas
de Aula 2013

85

9

100

N° de 
Unid. 2014

1.449

77

628

1.492

75

659

N° de Salas
de Aula 2014

Total 189 194 2.154 2.226

Fonte: SUGEST/SEMED
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A Secretaria Municipal de Educação em articulação com o Governo Federal e parceria com diversas 

instituições implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização e educação de jovens e 

adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação especial, do campo, 

escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. O objetivo é contribuir para 

o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças e da 

diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade 

socioambiental, visando à efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais.

A Secretaria Municipal de Educação mantém convênio com instituições especializadas para o 

encaminhamento dos alunos com deficiência, que recebem atendimento dos profissionais de 

psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento do 

desenvolvimento psíquico com característica educacional e diagnóstico, desenvolvimento 

neuromotor e características psicoeducacionais.

Sala de Recursos

A Rede Municipal de Ensino – REME conta,atualmente,com 62 salas de recursos multifuncionais, 

selecionadas pelo Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais MEC/FNDE, 

para o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiências, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, nas unidades escolares. 

3

55

3

1

62

Sala de Recursos Quantidade 2014Quantidade 2013

3

51

3

1

58

Deficiência Auditiva

Deficiência Intelectual

Deficiência Visual

Altas Habilidades

Multifuncional

Fonte: DEE/SUGEPE/SEMED

Total 116 124

Diversidade e Inclusão
na Rede Municipal de Ensino
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Alunos com Deficiência

A REME possui dois mil e vinte e quatro alunos com deficiência matriculados em suas Unidades 

de Ensino.  As ações de formação continuada aos professores nas diversas áreas da educação 

especial são essenciais para garantir o acesso, permanência e sucesso na escolarização 

desses alunos. 

155

254

1.190

64

18

123

220

Alunos Quantidade 2014Quantidade 2013

144

260

1.059

41

12

65

220

Deficiência Auditiva

Deficiência Física

Deficiência Intelectual

Deficiência Visual

Altas Habilidades

Transtorno Global do Desenvolvimento

Deficiência Múltipla

Fonte: DEE/SUGEPE/SEMED

Total 1.801 2.024

Alunos com Deficiência Matriculados
no Ensino Regular

Programa Brasil Alfabetizado é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela 

elevação da escolaridade. O Brasil Alfabetizado é desenvolvido em todo o território nacional, os 

municípios recebem apoio técnico na implementação das ações do programa, visando garantir 

a continuidade dos estudos aos alfabetizandos jovens, adultos e ou idosos que não tiveram a 

oportunidade de estudo na época correta.

Programa Brasil Alfabetizado
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Investimento na Educação

Os recursos financeiros repassados às unidades de ensino da REME objetiva autonomia 

financeira, contribui para ações pedagógicas e administrativas de forma mais rápida e 

simples e, ainda, à direção escolar  para gerenciar os recursos públicos financeiros 

colocados a sua disposição.

O repasse municipal aumentou aproximadamente em 40% em 2014, em função do repasse 

para CEINFs, que passaram a ter sua administração centralizada na SEMED.

Recursos Financeiros Repassados às Escolas

Federais

Municipais

R$ 915.104,00

R$ 0,00

Recursos Despesas de
Capital 2013

Despesas de
 Custeio 2013

R$ 923.629,74

R$ 0,00

R$ 1.249.356,00

R$ 4.142.080,00

R$ 1.149.114,30

R$ 7.094.045,00

Total

Fonte: GOF/SEMED

Despesas de
Capital 2014

Despesas de
 Custeio 2014

R$ 915.104,00 R$ 923.629,74 R$ 5.391.436,00 R$ 8.243.159,30 

Despesas de Capital Repassadas às Escolas

Uniforme, Material e Merenda

 A Prefeitura Municipal e a SEMED, em parceria com o Governo Federal, garantem a 

permanência do aluno na escola, dando-lhes condições de aprendizado, formulando e 

executando políticas e programas para manutenção e desenvolvimento do ensino. Dentre 

estes programas destacam-se o da merenda escolar, dos livros e materiais didáticos e o que 

garante o uniforme escolar para todos os alunos.

 A REME realizou a entrega do kit de material escolar e de uniforme para mais de noventa 

mil alunos matriculados nas escolas e CEINFs. Foram oferecidos bermuda, camiseta, meia e 

tênis, dependendo da etapa de ensino.

A merenda escolar disponibilizada foi diferenciada e balanceada, cuja prioridade é trazer aos 

alunos condições para o bom desenvolvimento físico e intelectual.
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Fonte: GOF/SEMED 

R$ 8.055.000,00

R$ 6.414.160,55

R$ 12.886.760,37

Discriminação Investimento 2014Investimento 2013

R$ 14.130,86

R$ 13.224.431,91

R$ 13.397.317,94

Uniforme

Material 

Merenda

Total R$ 26.635.880,71 R$ 27.355.920,92

Transporte Escolar Rural

Os alunos da Rede Municipal de Ensino que estudam na zona rural são atendidos 

diariamente com transporte escolar, com uma frota de 80 veículos que percorrem cerca de 

9.050 km/dia, beneficiando 2.150 alunos.

80

9.050 Km

2.150

Discriminação Quantidade 2014Quantidade 2013

79

8.885 Km

2.110

Veículos

Quilometragem

Alunos beneficiados

Fonte: GOF/SEMED
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Tecnologias na Educação

A SEMED investe também na formação visando integrar o uso da tecnologia no currículo 

escolar, oferecendo oficinas e cursos para propiciar ao professor a prática com foco na 

aprendizagem curricular e no desenvolvimento integral do estudante.

225.000

90

94

90

113

114

94

Especificação Quantidade 2014

Acervos Bibliotecas Escolares

Aparelhos de DVD

Escolas com aparelhos de televisão

Bibliotecas

Sala de Informática com acesso a Internet

Sala de Informática existente

Lousa Digital

Fonte: DITEC/SUGEPE/SEMED

Infraestrutura

Em 2014, foram entregues à população seis novos CEINFs, em diversas regiões de Campo 

Grande, atendendo cerca de 600 novos alunos da Educação Infantil. Uma das unidades foi 

para substituição de um prédio que estava inadequado ao atendimento, garantindo 

segurança e conforto às crianças atendidas.

Foram reformados, em parceria com instituições privadas, 14 Centros de Educação Infantil e 

9 escolas com recursos da Prefeitura Municipal de Campo Grande.
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Ano Prédios novos

2011

2011

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

CEINF MICHELLI REGINA LOCATELLI

EM CELINA MARTINS JALLAD

ESPAÇO DE FORMAÇÃO - LÚDIO MARTINS COELHO

CEINF VARANDAS DO CAMPO

CEINF JURACY GALVÃO OLIVEIRA - RESIDENCIAL OITI

CEINF GEORGINA RAMIREZ DA SILVA - RESIDENCIAL BETAVILLE

CEINF MORENINHA IV

CEINF SANTA EMÍLIA

CEINF NILDA DE ALMEIDA COELHO - VIDA NOVA III

Fonte: SUGEST/SEMED

Escola, Cidadania e Sociedade

Esporte, Arte e Cultura

A SEMED realiza e coordena treinamentos e projetos, no contraturno, em todas as unidades 

escolares, os quais visam promover o aprimoramento do conhecimento dos alunos, a 

interação entre professores e comunidade escolar, expandindo saberes, num processo de 

democratização e acesso para a amostra da apreciação, produção e contextualização 

histórica, econômica, social, artística e esportiva.
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34

15

52

21

15

16

7

3

32

30

10

43

19

12

17

3

2

32

Dança

Judô

Xadrez

Atletismo

Ginastica Ritmica

Ginastica Artistica

Karatê

Capoeira

Tênis de Mesa

Total 168 195

Discriminação Escolas Envolvidas
2014

Escolas Envolvidas
2013

Projeto "Esporte Escolar na REME"

Fonte: DEAC/SUGEPE/SEMED

4540Esporte Adaptado

Discriminação Escolas Envolvidas
2014

Escolas Envolvidas
2013

Projeto "Esporte Adaptado na REME”

Fonte: DEAC/SUGEPE/SEMED
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19

10

16

15

1

9

Violão

Flauta

Canto/coral

Bandas e Fanfarras

Teatro

Artes Visuais

Discriminação Escolas Envolvidas
2014

Escolas Envolvidas
2013

 Projeto "Arte e Cultura na REME”

18

10

16

18

6

6

Total 70 74

Fonte: DEAC/SUGEPE/SEMED

70

15

21

43

25

18

52

15

16

70

10

19

43

20

15

43

12

17

Futsal

Judô

Atletismo

Volei

Handebol

Basquete

Xadrez

Ginastica Ritmica

Ginastica Artistica

Discriminação Escolas Envolvidas
2014

Escolas Envolvidas
2013

Treinamento "Esporte Escolar na REME"

Total 249 275

Obs. Todos os projetos e treinamentos são realizados em contra turno, visando o atendimento

do aluno regularmente matriculado na REME

Fonte: DEAC/SUGEPE/SEMED
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JERES - Jogos Escolares da REME

JIRES - Jogos Infantis da REME

JOPARES - Jogos Paradesportivosda REME

Festival de Dança da REME

Festival de Atletismo da REME

Festival de mini futsal

Festival de Xadrez da REME

Festival de Xadrez para menores da REME

Discriminação Escolas Envolvidas
2014

Escolas Envolvidas
2013

Jogos da REME

81

76

49

34

16

21

x

x

x

Total

71

73

40

30

17

19

62

38

22

372

* X - a ser realizado.

Fonte: DEAC/SUGEPE/SEMED

Festival de Ginastica Ritmica
e Ginastica Artistica da REME

277

Escola Aberta e Escola Viva

Os Programas Escola Aberta e Escola Viva incentivam e apoiam a abertura, nos finais de 

semana, de unidades escolares localizadas em territórios de vulnerabilidade social. A estratégia 

potencializa a parceira entre escola e comunidade ao ocupar criativamente o espaço escolar 

aos sábados e/ou domingos com atividades educativas, culturais, esportivas, de formação 

inicial para o trabalho e geração de renda, oferecidas aos estudantes e à população do entorno. 

O Programa Escola Aberta é uma iniciativa do MEC/FNDE e o Programa Escola Viva da 

Prefeitura Municipal de Campo Grande.

54

162.176

N. Escolas

Alunos/Comunidade

54

486.528

2013 2014

Fonte: DASE/SUGENORC/SEMED

Discriminação
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Programa Mais Educação

O Programa Mais Educação amplia a jornada escolar na perspectiva da Educação Integral. São 

desenvolvidas atividades de acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, 

direitos humanos em educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação 

e uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica.

26

3.302

Escolas

Alunos

31

3.802

2013 2014Ano

Fonte: DASE/SEMED

Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência - PROERD

O PROERD é um programa educativo desenvolvido pela Polícia Militar, em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Campo Grande, com a finalidade de prevenir o uso de drogas entre os 

jovens.As aulas são ministradas por policiais militares que possuem Curso de Formação de 

Instrutores. Além disso, esse trabalho permite estreitar a relação entre a Polícia Militar, a 

escola e a família.

Escolas

Alunos

32

3.360

2014Ano

Fonte: DASE/SEMED

Programa Escola que Protege

O Programa Escola que Protege tem a finalidade de prestar apoio e atendimento especializado 

às crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de violência. Promove no âmbito escolar, a 

defesa dos direitos da criança e do adolescente em situação de violência física, psicológica, 

negligência, abandono, abuso sexual, exploração do trabalho infantil, exploração sexual 

comercial e tráfico.
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94

720

Escolas

Alunos

94

550

2013 2014Ano

Fonte: DASE/SEMED

Programa Sorria com Saúde/Odontomóvel

O Programa Sorria com Saúde/Odontomóvelatende alunos da pré-escola ao 9º ano, na área da 

prevenção da Saúde Bucal com procedimentos de escovação e prevenção de cárie.

94

720

Escolas

Alunos

94

550

2013 2014Ano

Fonte: DASE/SEMED

Projeto OAB vai à Escola

Garante a participação ativa dos estudantes, proporcionando a integração da OAB com a 

escola, família e a sociedade, abordando um conteúdo educacional, moral e ético do direito 

sobre temas transversais, atuais e diversos.

Escolas

Alunos

94

9.000

2014Ano

Fonte: DASE/SEMED

Festa do Futuro

Foram realizadas duas edições da Festa do Futuro. É um momento para as crianças interagirem 

com um mundo criativo e estimulante e, para isso, foram feitas atividades especiais como o 

balcão de troca de livros e brinquedos, e ainda, os pais usufruíram do espaço de orientações 

alimentares com nutricionistas.
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O relatório a seguir tem como objetivo sinalizar as principais ações realizadas na Secretaria 

Municipal de Saúde, durante o ano de 2014, de janeiro a novembro, nos eixos da Assistência 

à Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Relações Institucionais, Planejamento e 

Gestão em Saúde, Educação Permanente e de Saúde do Trabalhador.

82

A Rede de Saúde Municipal de Campo Grande (REMUS) tem na Atenção Primária à Saúde, 27 

Unidades Básicas de Saúde que atuam no Modelo Tradicional, das quais 03 localizam-se em 

Zona Rural; 36 Unidades Básicas de Saúde da Família, 06 Policlínicas Odontológicas e 03 

Odontomóveis. 

Enfocando os serviços de saúde bucal é importante considerar que todas as unidades de saúde 

24hs e UPAs oferecem atenção odontológica, além do serviço itinerante de prevenção. A 

Atenção às Urgências, conta com 06 Centros Regionais em atendimentos 24hs (Coophavila II; 

Tiradentes; Aero Rancho: Nova Bahia; Guanandy; Moreninha III) e 03 Unidades de Pronto 

Atendimento (Cel Antonino; Vila Almeida e Universitário) e o SAMU.

A Atenção às Especialidades dispõe de equipe multidisciplinar e serviços de exames 

diagnósticos e por imagem.  A rede própria é composta por serviços de radiologia e imagens, 

sendo, 10 de ultrassonografia, 08 de radiologia, destes, 05 são serviços de Raios-X com 

atendimento ambulatorial e de urgência e 02 são serviços de mamografia. 

As unidades especializadas compreendem: 01 Centro Especializado  Municipal (CEM); 01 

Centro Ortopédico (CENORT); 01 Centro de Atendimento à Mulher (CEAM); 01 Centro de 

Referência à Saúde do Homem (CRSH); 01 Centro de Especialidades Infantil (CEI); 01 Centro de 

Doenças Infecto Parasitárias (CEDIP/SAE/HD); 01 Unidade Especializada de Reabilitação e 

Diagnóstico (UERD); 06 CAPS: 01 CAPS I; 01 CAPS III, 01 CAPS AD; 02 CAPS II; 01 Centro de 

Atenção Psicossocial pós Trauma (CAPPT); 02 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO 

III e CEO II) e ambulatórios especializados (angiologia, oftalmologia, cardiologia, 

otorrinolaringologia, neurologia, dermatologia, urologia, gastroenterologia, endocrinologia, 

reumatologia, proctologia, nefrologia pediátrica, pneumologia, homeopatia, acupuntura, 

cirurgias plásticas, geriatrias e pequenas cirurgias).

A rede hospitalar própria, conta com o Hospital da Mulher que realiza a assistência ao parto; 

curetagens; consultas médicas em gestantes e puerpéras; atividades educativas; 

procedimentos de nutrição; encaminhamentos para Teste do pezinho e Teste da orelhinha, com 

a oferta de 24 leitos, sendo 12 cirúrgicos e 12 leitos pediátricos.

Rede Municipal de Saúde
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O Hospital DIA/CEDIP é unidade de referência em tratamento de doenças infecciosas e 

parasitárias, onde são realizados as internações hospitalares (dia) e encaminhamentos para 

internações em hospitais de referência e atendimento médico às emergências que não 

necessitam de internação. O hospital DIA tem capacidade de 21 leitos, sendo 16 leitos dia, 04 

clínicos e 01 destinado à pneumologia sanitária, o que denota que o maior número de leitos 

destinados ao SUS está centrado na rede conveniada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SESAU

Rede de 
Atenção Básica

Saúde
Mental

Referência /
Especialidades

Urgência /
Emergência

Rede
Hospitalar

Rede Própria

28 - UBS
34 - UBSF
06 - Policlínicas
03 - Odontomóvel

Rede Própria

02 - CAPS II
01 - CAPS I
01 - CAPS AD
01 - CAPS 
       Pós Trauma
01 - CAPS III

Rede Própria

CCM
CENORT
CEON
CTA
LABCLM
CEO (02)
CEAM
CEDIP
CAC

Rede Própria

06 - CRS
03 - UPA
SAMU

Rede Própria

Hospital da 
Mulher
CEDIP/HD

Rede Contratada
e Conveniada

Rede Contratada
e Conveniada

Rede Contratada
e Conveniada

Mapa Ilustrativo da Rede de Saúde Municipal

O Centro Pediátrico Municipal – CEMPE trata-se de uma proposta de implantação de um projeto 

piloto de modelo de atenção à saúde da criança como planejamento estratégico da atual gestão 

municipal, para enfrentamento às demandas relacionadas à assistência infantil. É um 

Centro Municipal Pediátrico
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importante componente para o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde (RAS) de Campo 

Grande, que foca resolver o problema da falta de pediatra, principalmente, nos períodos diurnos 

e finais de semana quando a procura por esses profissionais é maior e o atendimento concentra-

se nas 03 UPAS (Cel Antonino; Vila Almeida e Universitária). Além de atender com qualidade e 

humanização o público infantil, melhorando o acesso e minimizando a peregrinação dos pais 

pela procura do serviço.

Atendimento Medico - Centro Pediátrico.

Brinquedoteca.
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Especificação TotalNovembroOutubro

* A partir da segunda quinzena de outubro 2014. 

   Fonte: INTRANET.

Ação Educativa e Avaliação Antropométrica

Administração de Medicamentos

Aferição de Pressão Arterial

Atendimento de Urgência

Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento

Coleta de Material para Exame

Consulta da Assistente Social na Atenção Básica

Consulta do Enfermeiro na Atenção Básica

Encaminhamentos e Orientações Diversos

Inalação / Nebulização

Notificação de Violência

Orientação a Familiares e Acompanhantes

Radiografia

Triagem Classificatória de Risco

60

1.439

2.436

731

5.572

963

464

55

182

479

27

669

920

6.216

83

2.366

3.487

791

8.944

1.566

772

170

286

841

35

1.125

1.264

6.303

23

927

1.051

60

3.372

603

308

115

104

362

8

456

344

87

Diversos eventos relacionados à Saúde da Criança foram realizados no ano de 2014, com 

orientações lúdicas sobre o uso do açúcar na alimentação e oficina de sucata de brinquedos em 

comemoração a Semana da Criança (11 a 17 de outubro) e Dia Mundial da Alimentação em 

parceria com a SEMED “Festa do Futuro”, tendo a participação de pais e crianças da sociedade 

em geral. Na mesma semana foram realizadas atividades com alunos e educadores de 03 

CEINFS dos Bairros Itamaracá, Nova Lima e Paulo Coelho Machado, com oferta de atividades 

como o circuito de psicomotricidade e oficina de alimentos.

Atividades de Assistência à Saúde

Atividades de Assistência à Saúde da Criança

Total Geral 38.17824.99413.184
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Nos meses de junho e outubro foram realizados cursos para os médicos e enfermeiros com o 

foco no cuidado da criança, cujo tema foi “Atenção Integrada de doenças prevalentes na 

Infância Neonatal”.

Atualização de Profissionais e Festa do Futuro

Atividades Educativas de Promoção e Prevenção à Saúde da Criança 
(0 a 9 Anos) na Atenção Básica

Consultas de Enfermagem de Puericultura às Crianças Menores 
de dois Anos na Atenção Básica

2.218

11.569

ParticipantesEspecificação

Consultas de Enfermagem às Crianças Menores de 5 Anos na Atenção Básica

Consultas de Puericultura com Pediatra às Crianças Menores de 2 Anos

36.895

24.595

Consultas Médicas de Puericultura às Crianças Menores 
de dois Anos na Atenção Básica

41.167

Consultas Médicas Pediátricas às Crianças Menores de 10 Anos 74.345

Consultas Médicas às Crianças Menores de 5 Anos na Atenção Básica 116.146

* Dados referentes ao período de Janeiro a Novembro/2014, sujeitos a alterações devido 

   a possíveis reapresentações junto ao Ministério da Saúde.

Em comemoração a Semana Municipal da Juventude, no período de 19 a 28 de setembro, a 

Secretaria Municipal de Saúde através da Área Técnica da Saúde do Adolescente realizou 

diversas ações de Prevenção e Promoção à Saúde nas Escolas Públicas, Unidades de 

Internação (UNEI) e no Instituto Mirim, com orientações que visam estimular a prática de 

hábitos saudáveis. 

Atividades de Assistência à Saúde 
ao Adolescente
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Atenção à Saúde do Adolescente

Atendimentos por Profissional de Nível Superior não Médicos 
aos Adolescentes de 10 a 19 Anos

Consultas Médicas aos Adolescentes de 10 a 19 Anos na Atenção Básica

64.769

81.090

RealizadosEspecificação

Avaliação Antropométrica, Saúde Bucal, Saúde
Ocular, Verificação da Situação Vacinal em Escolares

24.571

* Dados referentes ao período de Janeiro a Novembro/2014, sujeitos a alterações devido 

   a possíveis reapresentações junto ao Ministério da Saúde.

Em adesão ao movimento popular internacional da luta contra o Câncer de Mama, “Outubro 

Rosa”, monumentos históricos foram iluminados com essa cor. No dia 1º de outubro, a SESAU 

em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e Rede 

Feminina de Combate ao Câncer, com a participação de aproximadamente 100 mulheres 

realizou a “Caminhada Rosa”.  

O Programa Consulta Única em parceria com a instituição Iped/Apae, realizou atendimento 

também, no mês de outubro, para as mães de crianças especiais atendidas na instituição, 

oferecendo consulta médica e de enfermagem, coleta de exame preventivo do colo de útero, 

USG ginecológica, mamografia e atividade educativa de planejamento familiar, com a média 

de 68 mulheres atendidas.

Atividades de Assistência à Saúde da Mulher

Atenção à Saúde da Mulher

Consulta Única Integrada em UBS

Consultas de Enfermagem para Mulheres Maiores de 10 Anos

17.674

190.985

RealizadosEspecificação

Consultas Médicas para Mulheres Maiores de 10 Anos

Mutirões do Programa Mulheres em Ação em Unidades de Saúde

447.178

5
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Coleta de Exame Citologia Oncótica em Mulheres de 25 a 64 Anos

Exame Clínico de Mama em Mulheres de 35 a 69 Anos

36.589

31.060

RealizadosEspecificação

* Dados referentes ao período de Janeiro a Novembro/2014, sujeitos a alterações devido 

   a possíveis reapresentações junto ao Ministério da Saúde.

Atenção à Saúde do Idoso

Consultas de Enfermagem aos Idosos na Atenção Básica

Consultas Medicas aos Idosos na Atenção Básica

50.759

180.198

RealizadosEspecificação

Visitas Domiciliares para Idosos na Atenção Básica 29.181

* Dados referentes ao período de Janeiro a Novembro/2014, sujeitos a alterações devido 

   a possíveis reapresentações junto ao Ministério da Saúde.

Em comemoração ao dia 1º de outubro, Dia Nacional e Internacional do Idoso, a área técnica 

da saúde do idoso participou de encontros cujo tema trata da Violência contra Idosos, com a 

presença especial da Juíza Dra. Katy Braum, Serviço de Assistência Social e Conselho 

Municipal do Idoso, além de aproximadamente 500 idosos.  Além da participação nas mesas 

redondas, a SESAU ofereceu também serviços de saúde, aferição de pressão arterial, 

glicemia e orientações de saúde para os idosos.

A primeira foto é na Ação na UBSF Portal Caiobá e a segunda na UBS Mata do Jacinto dia 

19/10/14.

Atividades de Assistência à Saúde ao Idoso

No dia 15 de julho, foi promovida uma Ação em Saúde com o tema "Ser homem é também se 

cuidar", na SEINTRHA, para os trabalhadores da limpeza pública, com oferta de serviços de 

Atividades de Assistência à Saúde do Homem
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saúde tais como: aferição de pressão arterial e glicemia, vacinação, orientação nutricional, 

avaliação do IMC, avaliação odontológica, consultas médicas com clínico geral e urologista e 

exames de ultrassom para prevenção ao câncer de próstata, prevenção ao tabagismo e corte 

de cabelo. Participaram dessa atividade aproximadamente 300 pessoas.

Atenção à Saúde do Homem

Ações de Promoção e Prevenção a Saúde em Locais de Concentração 
da População Masculina na Atenção Básica

Consultas de Enfermagem ao Homem com Idade 
entre 20 a 59 Anos na Atenção Básica

50.759

180.198

RealizadosEspecificação

Consultas Médicas ao Homem com Idade entre 20 a 59 
Anos na Atenção Básica

29.181

* Dados referentes ao período de Janeiro a Novembro/2014, sujeitos a alterações devido 

   a possíveis reapresentações junto ao Ministério da Saúde.

Em abril comemorou-se o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, em 

alusão à data, a SESAU preparou algumas atividades para conscientização da população. Os 

interessados foram orientados sobre prevenção, tratamento e outros. 

No dia 14 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial do Diabetes, com o foco para 

prevenção e tratamento adequados da doença, a fim de evitar complicações severas. 

Realizaram atividades no Parque das Nações Indígenas, através dos Programas de 

Hipertensão e Diabetes e de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da 

Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande em parceria com a Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia (SBEM), Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Sanofi e MSD.

Atividades de Assistência à Saúde 
ao Hipertenso e Diabético
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Atenção aos Portadores de Diabetes 
e Hipertensão Arterial

Avaliação em Pé de Risco de Pacientes Diabéticos na Atenção Básica

Consulta de Enfermagem em Diabetes na Atenção Básica

7.167

180.198

RealizadosEspecificação

Consulta de Enfermagem em Hipertensão na Atenção Básica 37.273

* Dados referentes ao período de Janeiro a Novembro/2014, sujeitos a alterações devido 

   a possíveis reapresentações junto ao Ministério da Saúde.

Consulta Médica em Diabetes na Atenção Básica 53.761

Consulta Médica em Hipertensão na Atenção Básica 158.499

Fornecimento de Lancetas para o Automonitoramento e 
Acompanhamento de Pacientes Diabéticos Cadastrados

157.200

Fornecimento de Seringas de Insulina para o Acompanhamento 
de Pacientes Diabéticos Cadastrados

927.000

Fornecimento de Tiras para Glicemia para o Automonitoramento 
e Acompanhamento dos Pacientes Diabéticos Cadastrados

1.276.150

Fornecimento de Palmilhas para Pacientes Diabéticos 1.369

Evento realizado na UBSF Jardim Antarctica e usuários das Unidades Básicas de Saúde da 

Família (Tarumã, Batistão, Portal Caiobá, São Conrado e NASF Batistão) em comemoração a 

Semana Mundial de Aleitamento Materno – SMAM, que contou com o tema “Amamentação: 

um ganho para toda vida” que teve como objetivo promover, apoiar a importância do 

aleitamento materno e participação paterna na saúde da mulher e da criança.

Atividades de Incentivo ao Aleitamento Materno
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O Programa de controle e tratamento ao tabagismo realiza duas grandes ações pontuais em 

datas comemorativas alusivas a cessação ao tabaco. No Dia Mundial Sem Tabaco 

(31/05/2014) foram atendidos em parceria com o Hospital do Pênfigo, no Terminal de ônibus 

do Aero Rancho, mil usuários. Em comemoração ao dia de Combate ao Fumo (29/08/2014), a 

ação foi realizada na UBSF Vila Fernanda, em virtude da inauguração da unidade. Foram 

atendidos em torno de 800 usuários do bairro e região.

Durante o ano, são realizadas palestras educativas em empresas, escolas e unidades de 

saúde, na tentativa de atingir os tabagistas e sensibilizá-los quanto aos malefícios do tabaco e 

adesão ao tratamento, além de divulgação dos locais onde o programa está implantado.

Atividades de Prevenção 
e Controle ao Tabagismo

Ações de Prevenção, Promoção 
e Controle Ao Tabagismo

RealizadosEspecificação

* Dados referentes ao período de Janeiro a Novembro/2014, sujeitos a alterações 

   devido a possíveis reapresentações junto ao Ministério da Saúde.

Implantação de Novos Grupos de Tratamento do Tabagismo em
Unidades De Atenção Básicas

99

Implantação de Novos Grupos de Tratamento do Tabagismo no Centro 
de Especialidades Medicas por Profissional

41

Implantação do Programa de Prevenção e Controle do Tabagismo 
em Unidades de Saúde

7

O SEODONTO realizou uma ação em parceria com o CRO/MS, entre os dias 03 a 07 de 

novembro de 2014, na Semana de Prevenção de Câncer Bucal mobilizando todos os 

profissionais Odontólogos da REMUS. 

Atividades de Assistência à Saúde Bucal
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Curso realizado pela Coordenação de Urgência e Emergência em parceria com Vigilância 

Epidemiológica, no dia 24 de outubro de 2014, no Departamento de Educação Permanente da 

UPA Coronel Antonino. Neste curso, os profissionais receberam informações sobre a 

epidemiologia, manifestações clínicas e condutas referentes ao manejo clínico do Chikungunya 

e Ebola, com a participação de 80 profissionais médicos e enfermeiros dos UPAs e CRSs.

A atualização em Classificação de Risco foi oferecida a todos os Enfermeiros Plantonistas das 

unidades de pronto atendimento da Rede Municipal de Saúde (REMUS), no mês de setembro 

de 2014. 

Atividades de Vigilância em Saúde 

Capacitação sobre Dengue, Chikungunya e Ebola

As ações de controle da dengue estão voltadas para o controle do vetor, através das atividades 

abaixo descritas, direcionadas aos imóveis urbanos e a disponibilidade dos criadouros 

artificiais. Foram feitas visitas aos imóveis (residências, comércios, terrenos baldios, pontos 

Ações de Controle Vetorial - 
Dengue e Leishmaniose
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estratégicos e outros imóveis) para tratamento focal com larvicida, controle mecânico de 

criadouros e educação em saúde pelos Agentes de Saúde e de Controle de Endemias.

Especificação Quantidade

Total 1.560.364

* 2014 – totalizado até 30/10/14.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

258.195

140.642

109.380

127.433

110.214

139.124

164.893

226.694

148.339

135.450

Visita quinzenal aos Pontos Estratégicos – PE (borracharias, ferro velhos, oficinas, cemitérios) 

para inspeção, controle mecânico de criadouros, com tratamento focal com larvicida e 

perifocal com inseticida e educação em saúde para controle do mosquito transmissor da 

dengue e febre chikungunya.

Especificação Quantidade

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

695

640

513

552

550

680
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Total 6.621

* 2014 – totalizado até 30/10/14.

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

779

839

656

717

Especificação Quantidade

Mobilização comunitária para retirada de depósitos de água que possam servir de criadouros 

para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre chikungunya. São 

realizadas as retiradas utilizando máquinas e os caminhões nos terrenos baldios com grande 

número de depósitos.

Capacitações da força de trabalho através de oficinas para Agentes de Saúde, Agentes de 

Controle de Endemias e Supervisores (02 oficinas realizadas).

Houve também a participação de Técnicos em:

• Seminário Internacional de Chikungunya;

• Oficina de Coordenadores Municipais de Controle de Vetores (Bonito e Três Lagoas);

• Realização de Reuniões de Avaliação das Ações de Controle da Dengue;

• Participação no Comitê de Mobilização Contra Dengue (mensal).

O manejo ambiental (retirada da matéria orgânica em decomposição) é a ação mais importante 

para a prevenção da doença. Porém, a sua efetivação depende da sensibilização da população. 
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Especificação Quantidade

Total 7.351

* 2014 – totalizado até 30/10/14.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

560

570

525

482

558

596

626

1.346

1.213

875

Matéria Orgânica Retirada – Caçambas

O controle da raiva animal reflete diretamente no risco de ocorrência da raiva humana, dessa 

forma, o CCZ monitora os casos de acidentes com animais com risco de transmissão da doença 

e dá subsídios às unidades de saúde com informações sobre as condições dos animais 

passíveis de observação (cães e gatos), evitando e reduzindo os riscos. Desenvolve também a 

campanha de vacinação antirrábica animal com meta de vacinar 106 mil cães e 24 mil gatos, por 

meio da estratégia de visitação, casa a casa, com finalização em dezembro de 2014.

Atividades de Controle da 
Raiva e Outras Zoonoses
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Especificação Quantidade

* Número das ações realizadas nas atividades do SELABZ- Serviço de Laboratório de Controle de Zoonoses 

   no município de Campo Grande, no período de Janeiro a Outubro de 2014.

Pessoas agredidas

Animais observados para Raiva

Cães vacinados contra a Raiva

Gatos Vacinados contra a Raiva

Quirópteros (orientações/recolhidos)

Reclamações atendidas

Autos de Infrações emitidos

Cães recebidos/recolhidos

Castração de felinos/caninos

3.318

2.082 (63%)

63.300 (60%)

21.512 (89%)

326 / 206

2.578

209

11.775

4.432 / 368

Atividades do SCROZ 

As atividades do Laboratório de Controle de Zoonoses baseiam-se no processamento de 

amostras biológicas visando o controle de zoonoses como a leishmaniose visceral canina, 

conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. 

Especificação Quantidade

Amostras sorológicas LVC

Amostras parasitológicas LVC

Análises de qualidade de areia 

3.299

103

33

O SCRAPS - Serviço de Controle de Roedores, Animais Peçonhentos e Sinantrópicos (roedores, 

pombos, moluscos e outros), realizam vistorias zoosanitárias e ambientais, objetivando 

fomentar na comunidade novas práticas sanitárias.
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* Número das ações realizadas nas atividades do SCRAPS no município de Campo Grande, 

   no período de Janeiro a Outubro de 2014.

Especificação Quantidade

Vistorias para Vigilância Ambiental no controle de Zoonoses

Controle Químico a Animais Sinantrópicos Peçonhentos

Investigações epidemiológicas (A. Peçonhentos e Leptospirose)

2.973

1.745

104

Especificação Realizado

Instalação de Armadilhas para Captura de Vetor (Flebotomíneo)

Borrifação Residual em Domicílio de Áreas de Risco 
para o Controle de Vetor da Leishmaniose

558

Execução de Ações de Vigilância 
às Zoonoses – Vetor

15.699

Analise e Identificação de Larvas de Vetores 11.979

Mobilização Comunitária para Retirada de Material Orgânico 
que Possam Servir de Criadouro para o Vetor da Leishmaniose

22

Especificação Realizado

Borrifação de Inseticida Espacial (UBV) para Bloqueio 
de Transmissão do Vetor da Dengue

Visitas em Pontos Estratégicos para Tratamento e/ou 
Borrifação no Controle da Dengue

558

Execução de Ações para Controle 
de Endemias – Dengue

7.278

Visitas em Imóveis para Tratamento e/ou Eliminação 
de Foco e Criadouros de Aedes

11.979

Mobilização Comunitária para Retirada de Depósitos de Água que 
Possam Servir de Criadouro para o Mosquito da Dengue

70

Coleta Pneus Inservíveis em Vias Públicas e Terreno 81.435



SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE

98

Especificação Realizado

Análise de areia de áreas de convívio público de lazer, 
esportivo e educacional

Solicitações de recolhimento de animais de Grande 
porte solto em via pública

34

Gestão e Manutenção da Vigilância 
e Controle de Zoonoses

122

Monitoração de 100% dos casos de atendimentos antirrábicos humanos 3.701

Fornecimento de castração de cães doados pelo ccz 415

Realização de castração de gatos 5.173

Recolhimento de quirópteros invasores e/ou caídos em residências 248

Vacinação cães contra a raiva na rotina do CCZ 744

Vacinação gatos contra raiva na rotina do CCZ 2.380

Análise laboratorial de amostras de sangue para diagnóstico de 
Leishmaniose visceral em demanda espontânea na sala de vacina do CCZ

2.961

Doação ou liberação de cães recolhidos ao CCZ

Microchipagem de cães (registro geral animal)

Recolhimento e recebimento de cães no CCZ

2.400

90

12.869

Especificação Realizado

Vacinação de cães contra a raiva em campanha anual (casa a casa)

Gestão e Manutenção da Vigilância 
e Controle de Zoonoses

Doação ou liberação de gatos recolhidos ao CCZ

86.849

763

7.147

25.923

Recolhimento e recebimento de gatos no CCZ

Vacinação de gatos contra a raiva em campanha anual (casa a casa)
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Especificação Realizado

243

162

2.747

Envio encéfalo de cães para pesquisa laboratorial de raiva

Envio encéfalo de gatos para pesquisa laboratorial de raiva

Vistoria zoosanitária de posse responsável e de criação de animais

Especificação Realizado

Vigilância e Controle de Fatores Ambientais

Palestras e treinamentos junto a comunidade para promoção da saúde

Controle químico a roedores, vetores, animais peçonhentos e pragas urbanas

Vistorias para controle zoosanitário a roedores

Vistorias para vigilância ambiental no controle de zoonoses

13

1.926

671

2.614

* Dados referentes ao período de Janeiro a Novembro/2014, sujeitos a alterações devido 

   a possíveis reapresentações junto ao Ministério da Saúde.

• Realização do Seminário Intersetorial sobre Prevenção de Violência;

• Implementação das ações de redução da Morbimortalidade por acidentes de Trânsito;

• Projeto Vida no Trânsito, com redução em 15% das mortes de motociclistas, até o mês 

de outubro de 2014;

• Implementação do acolhimento, notificação e acompanhamento dos casos de 

violência atendidos nos serviços de saúde, sobretudo de crianças e adolescentes, 

mulheres e idosos.

Atividades de Prevenção à Violência
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• Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física (07/04/2014 - 2ª feira - Praça Ary Coelho);

• Dia Mundial sem Tabaco (31/05/2014 – sábado – Terminal Aero Rancho) Parceria CAB;

• Saúde do Homem (15/07/2014 – 3ª feira – SEINTRHA) Parceria CAB;

• SIPAT JBS (31/07/2014 – 5ª feira – Frigorífico JBS) Parceria JBS;

• Seminário Dia do Profissional de Educação Física (01/09/2014 – 2ª feira – ALMS) 

Parceria CREF;

• I Seminário Distrital de DANT (25 de setembro e 09 de outubro de 2014 – EGOV) Serviços 

DANT;

• Dia Mundial do Diabetes (14/11/2014 - 6ª feira – Parque das Nações Indígenas) Parceria 

CAB; Equipes móveis, compostas por profissionais de Educação Física e Nutricionistas, 

oferecendo os serviços de Avaliação Física e Orientação de Atividades Físicas e 

Nutricionais. 

Atividades Relacionadas às Doenças 
e Agravos não Transmissíveis

Foram realizados muitos eventos em 2014, dentre os quais destacam-se:

Capacitação para Profissionais 
de Educação Física e NASF

• Expansão do EmagreSUS – Emagrecimento Saudável (17 a 20  de março de 2014);

• Oficina de Notificação de Violência (21 a 24 de abril de 2014);

• O cuidado integral do acamado (15 de setembro de 2014);

• Prevenção de Quedas em Idosos (24 de novembro de 2014).
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Atividades Relacionadas à Saúde 
do Trabalhador

Coordenação e realização do 1º Curso de Vigilância em Saúde do Trabalhador: execução da 

Portaria n. 3120/98 para o Estado de Mato Grosso do Sul, ocorrido na Escola de Saúde Pública 

em Campo Grande - MS.

Organização da 1ª Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora da Macrorregião de 

Campo Grande - MS.

Desenvolvimento de ações em saúde do trabalhador no Projeto “Estudo das condições de vida 

e saúde dos catadores de materiais recicláveis de Campo Grande, coordenado pela Fiocruz 

Centro Oeste e UFMS”.

02, 03 e 04 de Setembro de 2014

“II Seminário Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxico” ocorrido 

em Brasília – DF.  O mesmo foi promovido pelo Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental 

e Saúde do Trabalhador (DSAST). 

Oficina sobre saúde dos motoristas de cargas e passageiros – Regiões Centro Oeste e Sul, para 

elaboração do plano de ação de vigilância da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras 

motoristas. Contou com a presença de técnicos dos Estados de MS, MT, DF, PR e RS e ocorreu 

em Brasília – DF, na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes 

Terrestres (CNTT).

Visitas Técnicas nos municípios de abrangência do Cerest Regional Campo Grande – MS:

Atividades Relacionadas à Imunização

ABRIL - 26/04/2014 - Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. A Campanha 

nacional de vacinação contra a Gripe teve início em 22/05/14, tendo como público alvo: 

gestantes; puérperas; crianças de 6 meses a menores de 5 anos; idosos maiores de 60 anos; 

trabalhadores de saúde; indígenas; Doentes Crônicos; e população privada de liberdade. A 

meta de 80% desse público foi alcançada.
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NOVEMBRO 08/11/14 e 22/11/14 – Dias D de vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. A 

Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo teve início em 08/11/14. A 

meta foi vacinar 95% das crianças menores de 5 anos de idade. 

Atividades de Vigilância Relacionadas 
à Tuberculos, Hanseníase, 
Geo-helmintíases E Tracoma

O Programa de Controle da Tuberculose e Hanseníase realizou três grandes eventos este ano: 

dois em comemoração as datas mundiais de luta contra a tuberculose e hanseníase e a abertura 

da campanha nacional de Hanseníase, Geo-helmintíases e Tracoma em escolares.

Em parceria com o Ministério da Saúde, a SESAU e a Secretaria Municipal de Educação, realizou 

na semana de 04 a 08 de agosto de 2014, a abertura da campanha para detecção precoce de 

casos de hanseníase, bem como o tratamento preventivo (profilático) de verminoses (geo-

helmintíases), detecção e tratamento de casos de tracoma em alunos de cinco a 14 anos, nas 

110 Escolas Municipais da Capital. A abertura da campanha ocorreu na Escola Municipal 

Vanderlei Rosa de Oliveira.

Campanha do Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase nas Unidades de Saúde da Capital

O Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase é celebrado no último domingo do mês de janeiro. A 

abertura da campanha ocorreu na Unidade Básica de Saúde da Família Tarumã – Dr. Emílio 

Garbeloti Neto.

Campanha Dia Mundial de Combate à Tuberculose nas Unidades de Saúde da Capital

A Secretaria Municipal de Saúde por meio do Programa de Controle da Tuberculose juntamente 

com as Unidades de Saúde, em alusão ao dia 24 de março, celebrado no Dia Mundial de 

Combate à Tuberculose, promoveu ações com objetivo de divulgar à população informações 

relativas à doença. A abertura da campanha ocorreu na Unidade Básica de Saúde Buriti – Dr. 

Ivan Idelbrand da Costa.
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Atividades de Vigilância Relacionada 
às DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais

A Política Nacional para o controle do HIV/AIDS e outras DST, é implementada por meio de 

recursos do incentivo aos federais e contrapartida municipal. O objetivo é diminuir a incidência 

do HIV/AIDS e outras DST, bem como melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com 

AIDS. Para isso, conta com ampla participação dos diversos envolvidos, as Organizações da 

Sociedade Cívil (OSCs) e ONGs.

A coordenação do programa trabalha com a equipe técnica na supervisão e capacitação de 

todos os profissionais da rede para a execução dos testes, pré e pós aconselhamentos, além 

dos macros projetos como previna Cidade Morena onde atendemos assentamentos, 

comunidades com maior vulnerabilidade; Ações com  Caminhoneiros; SPE- Saúde e Prevenção 

nas Escolas; e Grupo de Teatro En Cena.

Atividades de Planejamento 
e Gestão em Saúde

Atividades Relacionadas à Captação 
de Novos Recursos Financeiros

Cadastro de Propostas para Obras e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, no 

Sistema do Fundo Nacional de Saúde voltado para o atendimento da Atenção Básica e da 

Atenção Especializada, cujo recurso é advindo de Emendas Parlamentares Federais ou 

Propostas Voluntárias.

Realizado o Cadastro de 24 Propostas sendo:

• 11 Propostas com Parecer Favorável aguardando publicação de Portaria de Habilitação;

• 08 Propostas aprovadas com Portaria de Habilitação publicada em Diário Oficial da 

União aguardando liberação de recursos;

• 02 Propostas em Diligência (já atendido, aguardando análise);

• 03 Propostas não aprovadas.
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Acompanhamento da execução de propostas aprovadas, sendo concluída a Construção das 

UBSF Paulo Coelho Machado e UBSF Vila Fernanda; 

Iniciamos o cadastramento de captação de recursos para o custeio dos serviços e ações, com a 

realização de 06 cadastros, sendo:

• 01 Proposta aprovada;

• 02 Propostas aprovadas com Portaria gerada; 

• 01 Proposta cadastrada em análise;

• 02 Propostas não habilitada.

Entrega de Obra e Equipamentos
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Atividades Relacionadas ao Controle Social

Foram realizadas atividades de educação permanente aos conselhos locais de saúde, apoio 

institucional às reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos locais e do conselho 

municipal de saúde, implementação e divulgação da carta dos direitos e deveres dos usuários.

Atividades Relacionadas ao Cartão SUS

Com a proposta de qualificar o atendimento oferecido no setor Cartão SUS, a Humanização se 

propôs a ampliar o grau de corresponsabilidade dos diferentes atores que compõem a rede 

SUS na produção da saúde. Foram realizadas atividades de apoio institucional, elaboração de 

protocolos, implantação do Projeto Posso Ajudar, uniforme, nome social e pesquisa de 

satisfação do usuário.

Atividade de Relações 
Institucionais em Saúde

Atividades de Auditoria dos Serviços 
de Saúde em 2014

A finalidade é qualificar os instrumentos de gestão do SUS, bem como subsidiar o setor com 

informações validadas acerca da qualidade e resolutividade dos serviços prestados, do 

cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS, adequação à legislação vigente e aos 

compromissos contratuais firmados. São realizadas de acordo com a programação anual da 

área, a partir de demandas vindas da SESAU e/ou de órgãos externos. Em 2014, foram 

realizadas 31 auditorias (02 em andamento), 107 visitas técnicas (29 em andamento), 10 

supervisões e 8 cursos de qualificação para os auditores.
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Atividades de Controle e Avaliação 
Ambulatorial e Hospitalar

A Coordenadoria de Controle e Avaliação Ambulatorial e Hospitalar – CCA, subordinada à 

Diretoria de Relações Institucionais em Saúde – DRIS, tem como uma de suas principais 

atribuições à disponibilização de procedimentos ambulatoriais e hospitalares, através de 

firmamentos de contratos/convênios com estabelecimentos credenciados ao SUS. Também 

são realizadas as revisões técnico-administrativas das produções de serviços ao SUS da rede 

contratada/conveniada e monitoramento destes estabelecimentos, assim como o 

acompanhamento, processamento e faturamento de toda a produção dos estabelecimentos 

credenciados ao SUS por esta Secretaria.

Em 2013, foi firmado o convênio com o Hospital do Pênfigo, permanecendo até a presente 

data, com a realização de exames diagnósticos, procedimentos clínicos e cirurgias eletivas, 

sendo referência para o Tratamento Ortopédico Eletivo – TOE.  No decorrer de 2014, foram 

promovidas as habilitações na Qualicito de vários laboratórios contratados/conveniados ao 

SUS. Foram implantadas equipes de Atenção Domiciliar – EMAD, sendo uma no Hospital 

Regional – HRMS e outra no Hospital do Câncer. Em maio de 2014, o Centro Especializado de 

Reabilitação – CER foi reclassificado para CER II, o qual atualmente contempla atividades de 

reabilitação física e intelectual.

No mês de junho de 2014, foi efetivado o convênio com a Fundação Pio XII para a prestação de 

serviços de diagnóstico de câncer de mama e colo de útero. Os exames são realizados em 

Unidade Móvel, na qual circula em Unidades Básicas de Saúde e também possui uma Unidade 

Fixa, onde são realizados os mesmos procedimentos e exames complementares, constantes 

no convênio.    

Os exames de Ressonância Magnética tiveram sua cota ampliada através da contratação de 

serviço com a Clínica UNIC, em setembro de 2014, que aumentou o quantitativo de 350 exames 

por mês para 500, no mesmo intervalo de tempo.

Em outubro de 2014, foi ampliado o rol de procedimentos de cirurgias na especialidade de 

Otorrinolaringologia no convênio com o Hospital São Julião, em que foram disponibilizados 

mais 08 períodos de salas cirúrgicas, especificamente para a realização destes procedimentos. 

No mesmo mês, foi realizado processo licitatório para o Serviço de Cintilografia, que culminará 

com a ampliação da oferta de 80 exames ao mês, dos quais totalizarão 218 exames/mês. 

Técnicos desta Coordenadoria ministraram treinamentos para os gerentes da Secretaria 

Municipal de Saúde sobre o Sistema de Cadastro de Estabelecimentos em Saúde – SCNES e 

Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS - SIGTAP.
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24.720

93.302

16.770

36.296

25.270

9.045

Estabelecimento Total

413.842

387.006

339.946

82.126

27.181

96.950

924

22.872

282.798

2.014

15.392

751

26.951

48.558

10.048

3.948

Produção Ambulatorial da Rede Contratada/
Conveniada - Janeiro a Setembro de 2014

Santa Casa

Hospital universitário Maria Aparecida Pedrossian

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Hospital São Julião

AAMI

Hospital do Câncer Prof. Dr. Alfredo Abrao

Hospital Nosso Lar

Apcg Ms Pestalozzi

Instituto de Pesquisas Ensino e Diagnóstico da Apae - IPED

Centro Radiológico por Imagem Ltda

FISIOCOR

FISIOCENTER

Laboratório de A P C

Pró Renal

HISTOLAB MS

FUNCRAF

Fisioterapia Campo Grande Ltda

 MEDRIM

LAC

SCREENLAB

Unidade de Resgate CIOPS

Clínica Médica Anhanguera Ltda
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Estabelecimento Total

Ergocor Diagnose 471

Multilab 219

Laboratório Diagnose Cunha 13.876

275Centro Radiológico Campo Grande

UNIC 2.330

1.484Hospital Adventista do Pênfigo

Sin. Terapia Renal 39.540

Natali Fisio Ltda 7.330

Clínica Movimento 7.353

43.160Complexo de Atendimento Multidisciplinar de Saúde - CAMS APAE

Diagnosticare 6.494

27.535Universidade Católica Dom Bosco - UCDB

Biomolecular 8.559

Anacorpus 13.675

IMED Nuclear 1.138

8.691Reabilitare Clínica |de Fisioterapia LTDA ME

ISMAC 5.024

Fisiocentro 6.377

37.498Centro Especializado de Reabilitação - CER APAE

Total 2.197.739

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, novembro 2014

Produção Ambulatorial da Rede Contratada/
Conveniada - Janeiro a Setembro de 2014

108
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Metodologia: Foram selecionados no Sistema de Tabulação - TABWIN na  Base de Dados do 

Estado de Mato Grosso do Sul - MS do arquivo do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA  do 

Ministério da Saúde  todos os estabelecimentos contratados/conveniados ao SUS no município 

de Campo Grande e os grupos dos procedimentos da Tabela SUS, e extraída a produção  dos 

meses de janeiro a setembro de 2014.

Sub-Grupo Total

Coleta de material 40

12

Produção Ambulatorial da Rede Contratada/
conveniada - Janeiro a Setembro de 2014

Diagnóstico por endoscopia

858Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos

13.690Tratamentos clínicos (outras especialidades)

1.820Tratamento em oncologia

833Tratamento em nefrologia

412Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas

3.677Parto e nascimento

325Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa

75Cirurgia de glândulas endócrinas

656Cirurgia do sistema nervoso central e periférico

643Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço

Cirurgia do aparelho da visão 1.518

1.600Cirurgia do aparelho circulatório

3.507Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal



SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE

110

Sub-Grupo Total

Cirurgia do sistema osteomuscular 4.654

1.860Cirurgia do aparelho geniturinário

Cirurgia de mama 317

4.414Cirurgia obstétrica

Cirurgia torácica 614

1.112Cirurgia reparadora

Bucomaxilofacial 47

3.435Outras cirurgias

Cirurgia em oncologia 672

86Ações relacionadas à doação de órgãos e tecidos para transplante

Transplante de órgãos, tecidos e células

Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-transplantea

55

106

Total 47.038

Fonte: Ministério da Saúde, 

SIH, novembro 2014

Metodologia: Foram selecionados no Sistema de Tabulação - TABWIN da Base de Dados do 

estado de Mato Grosso do Sul do Sistema de Informação Hospitalar - SIH do Ministério da Saúde 

todos os sub-grupos dos procedimentos da Tabela SUS  e os Hospitais conveniados ao SUS no 

município de Campo Grande,  e extraída a produção dos meses de janeiro a setembro de 2014.

*HU - Hospital Universitário

*AAMI - Associação de Amparo à Maternidade e à Infância

*SC - Santa Casa

*HC - Hospital do Câncer

*HRMS - Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

*N. LAR - Hospital Nosso Lar

*HSJ - Hospital São Julião

*PÊNFIGO - Hospital do Pênfigo
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Procedimento Total

Biopsia/Punção de Vagina

Biopsia/Punção de Vulva

Biopsia Percutanea orientada por Tomografia Comp/us/Ressonância Mag/RX

Biopsia/exerese de nódulo de mama

Biopsia Colo Uterino

Mamografia

Marcação pré cirúrgica de Mama assoc. á Mamografia

Mamografia Bilateral p/Rastreamento

US Mamaria  Bilateral

US de Próstata por via Abdominal

US de Próstata por via transretal

Marcação pré Cirúrgica de Mama associada á US

Colposcopia

Exerese Pólipo de Útero

36

5

175

1

112

1.235

3

8.105

705

2

0

4

256

241

Total 10.880

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, novembro 2014.

Produção Hospitalar da Rede Conveniada - 
Janeiro a Setembro de 2014

Metodologia: Foram selecionados do Sistema de Tabulação - TABWIN da Base de Dados do 

estado de São Paulo do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA do Ministério da Saúde todos 

os procedimentos realizados em pacientes residentes em Campo Grande/MS e extraídos a 

produção dos meses de janeiro a setembro de 2014.

*HU - Hospital Universitário

*AAMI - Associação de Amparo à Maternidade e à Infância

*SC - Santa Casa

*HC - Hospital do Câncer
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Atividades Relacionadas à 
Regulação dos Serviços de Saúde

Durante o ano de 2014, foram realizadas várias ações executadas por servidores/gestores da 

CREG, como capacitações sobre o processo de regulação para técnicos de estabelecimentos 

solicitantes/executantes; implementação no SISREG Hospitalar da regulação de leitos eletivos; 

ampliação da inserção de consultas de especialidades/procedimentos no Sistema de 

Regulação – SISREG; e revisão dos protocolos de acesso às consultas e exames, quantificados, 

segundo os quadros abaixo.

Os exames de Imagem, como ultrassonografias e radiografias tiveram, nos períodos 

compreendidos entre abril de 2014 a novembro de 2014, redução da demanda reprimida em 

79% e 31%, respectivamente, decorrente da ampliação da oferta destes procedimentos, através 

da realização de mutirões.

*HRMS - Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

*N. LAR - Hospital Nosso Lar

*HSJ - Hospital São Julião

*PÊNFIGO - Hospital do Pênfigo

Exame Redução

Ultrassonografias

Radiografias

7.269

4.474

9.1541

4.263

1. 885

9.789

Fonte: SISREG – Relatório de Demanda reprimida

Quant. em abril Quant. em novembro
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III SIPAT SESAU - 2014
Em cumprimento à Lei 6.514 de dezembro de 1977, portaria 3.214, a Norma Regulamentadora 

NR-5, item 5.16, que dispõe sobre a realização anual da Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho - SIPAT e, considerando a necessidade da promoção da saúde e a 

prevenção de doenças e agravos relacionados ao trabalho, faz-se necessário mais informações 

aos trabalhadores em saúde. Tendo em vista o resultado de pesquisa e acompanhamento dos 

afastamentos para tratamento de saúde e acidentes de trabalho que, no ano de 2012, nos revela 

um maior número de afastamento de trabalhadores por motivos de doenças osteomusculares e 

adoecimento mental, foi realizado a III SIPAT, com o tema: Servidor Saudável de Corpo e Alma, 

nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2014, nas dependências da SESAU.

O objetivo deste encontro é sensibilizar sobre a importância da Saúde Mental, de uma boa 

alimentação, a prática de exercícios físicos, visando uma melhor qualidade de vida e ambiente 

saudável de trabalho.
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Departamento de 
Educação Permanente
O Departamento de Educação Permanente executou várias atividades no ano de 2014, como 

cursos, capacitações, oficinas e treinamentos visando o constante aprendizado e capacitação 

de todos os envolvidos com a saúde, em Campo Grande. Destacaram-se nesse ano o Comitê 

Municipal de Prevenção e Combate à Dengue, Oficinas para Construção da Política de 

Educação Permanente com os Distritos Norte, Sul, Leste e Oeste e Oficina de Acolhimento para 

Novos Servidores da Secretaria de Saúde. 

Oficinas para Construção da Política de Educação Permanente 
com os Distritos Norte, Sul, Leste e Oeste. 
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A Secretaria tem como missão, promover e favorecer o acesso da população vulnerabilizada 

socioeconomicamente a bens e serviços com vistas à inclusão social e visa aprimorar os 

mecanismos de monitoramento e avaliação das ações, objetivando o cumprimento de nossa 

missão. Em 2014, realizou diversas atividades com a finalidade de atingir suas metas. 

116

Diretoria de Proteção 
Social Básica – DPB

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da 

pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de 

vínculos afetivos ( com discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências e outras). 

Proteção Social Básica – PSB

Divisão de Controle e 
Gestão Descentralizada
Cabe a esta divisão o acompanhamento dos padrões de oferta dos serviços nas unidades da 

Assistência Social, produzindo e sistematizando informações que demonstrem a qualidade dos 

serviços ofertados. Visa apoiar as atividades de planejamento, supervisão e execução dos 

serviços socioassistenciais, através do fornecimento de dados, indicadores e análises que 

contribuam para efetivação do caráter preventivo e proativo da Política de Assistência Social, 

assim como para a redução dos danos. 

Realiza assessoria técnica, acompanhamento e orientação para as unidades da Proteção 

Social Básica, destacam-se os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e a rede de 

serviços socioeducativos direcionada para grupos específicos, dentre eles, os Centros de 

Convivência para crianças, jovens e idosos. Atualmente, temos 19 CRAS (Centros de Referência 

de Assistência Social), 04 CCI (Centro de Convivência do Idoso), 01 CPA/Banco de Alimentos 

(Centro de Processamento de Alimentos), 01 CECAPRO (Centro de Qualificação Profissional), 
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03 UNIDAS (Unidades Descentralizadas de Assistência Social), 02 CPACA (Centro Público de 

Atendimento à Criança e ao Adolescente) e 01 CMU (Espaço Multiuso).

A Divisão conta com o termo de cooperação mútua de projetos que desenvolve o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tais como: Florestinha, Bombeiros do Amanhã, 

Banda de Música Mirim, Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito (CEMATRAN) e 

Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS é a unidade estatal de base territorial nas 

áreas de vulnerabilidade e risco social, em que se organizam os serviços de Proteção Social 

Básica do SUAS, com os seguintes destaques: Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos e no Domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é um trabalho de caráter 

continuado que visa a fortalecer a função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de 

laços, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida. 

Dentre os objetivos desse trabalho, destacam-se o fortalecimento da função protetiva da família; 

a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; a promoção de ganhos sociais e 

materiais às famílias; a promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda 

e serviços socioassistenciais; e o apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, 

indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta 

e troca de vivências.

O trabalho social utiliza-se também de ações nas áreas culturais, recreativas e de lazer para o 

cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar 

novas vivências às famílias usuárias do serviço. 

Atendimento à Família
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Especificação QuantidadeUnidade

Volume de Atendimentos/Ano

Família

Pessoa

Pessoa

Pessoa

Pessoa

Pessoa

Total/Ano

41.309

128.747

13.952

23.015

729

1.222

9.472

Serviço de Proteção Social Básica PAIF - CRAS

Total de atendimentos individualizados

Famílias atendidas para inclusão no CadÚnico

Famílias atendidas para atualização cadastral CadÚnico

Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC

Famílias encaminhadas para outras Políticas Públicas

Visitas Domiciliares

Especificação QuantidadeUnidade

Volume de Serviços/Ano

Pessoa 51.425
Participação em palestras, oficinas e outras atividades 
de caráter não continuado

Serviço realizado em grupos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, 

de acordo com o seu ciclo de vida, desde crianças, adolescentes, jovens e idosos. Visa 

complementar o trabalho social com as famílias e prevenir a ocorrência de situação de riscos. 

Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 

pertence e de identidade, fortalecer vínculos familiares, incentivar a socialização e a 

convivência comunitária.

Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos – SCFV
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Especificação QuantidadeUnidade

Volume de Atendimentos para Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Criança

Criança e 
Adolescente

Jovem

Adulto

Idoso

269

2.690

464

249

787

Crianças de 0 a 6 anos

Crianças de 6 a 15 anos

Crianças de 15 a 17 anos

Crianças de 18 a 59 anos 
(Oficinas de Habilidades Manuais)

Idosos

Especificação QuantidadeUnidade

Projetos Atendidos/Mês

Criança/Adolescente

Criança/Adolescente

Criança/Adolescente

Criança/Adolescente

Criança/Adolescente

53

60

65

60

120

Banda de Música Mirim

Bombeiros do Amanhã

CEMATRAN - Centro Educativo 
de Múltiplas Atividades de Trânsito

Patrulha Florestinha

Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB)

Faixa Etária

10 a 17 anos

13 a 16 anos

07 a 16 anos

07 a 16 anos

06 a 17 anos

A intervenção social é pautada nas características, interesses e demandas dos idosos. As 

atividades nos quatro Centros de Convivência são de vivência em grupo, experimentações 

artísticas, culturais, esportivas e de lazer, valorização das experiências vividas como forma 

privilegiada de expressão, interação e proteção social.

Centro de Convivência do Idoso – CCI 
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Especificação QuantidadeUnidade

Volume de Serviços/Ano

Pessoa 1.538
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Idosos

Tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos. 

Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a 

igualdade de oportunidades, a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas 

com deficiência e idosas. A partir de suas necessidades, se previne situações de risco, 

exclusão e isolamento. Deve contribuir com a promoção do acesso desse segmento à rede 

socioassistencial, bem como aos serviços de outras políticas públicas, dentre elas, 

educação, trabalho, saúde, transporte especial, programas de desenvolvimento de 

acessibilidade, serviços setoriais, de defesa de direitos e programas especializados de 

habilitação e reabilitação.

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 
para Pessoas com Deficiência e Idosas

Especificação QuantidadeUnidade

Volume de Atendimentos/Ano

Pessoa

Pessoa

889

343

Pessoa com Deficiência - PCD

Pessoa Idosa

A Central de Processamento de Alimentos – Banco de Alimentos atua no recebimento de 

alimentos considerados impróprios para a comercialização, mas adequados ao consumo. Os 

gêneros alimentícios são recepcionados, selecionados, processados ou não, embalados e 

Segurança Alimentar
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distribuídos gratuitamente às entidades assistenciais. Elas compartilham os alimentos 

arrecadados à população, seja através do fornecimento de refeições prontas ou do repasse 

direto às famílias vulneráveis.

Ação QuantidadeUnidade

Pessoa

Pessoa

Entidades

Unidade

Kg

Kg

62.683

120

97

45.400

454.075,80

67.710,00

Segurança Alimentar - Kit Hortifruti

Ação Educativa

Entidade Atendida

Kits Hortifruti

Hortifruti

Carga Seca

É responsabilidade da DIBE a inclusão e atualização dos dados das famílias registradas no 

Cadastro Único, o monitoramento das informações (acompanhamento do perfil 

socioeconômico das famílias, da inclusão e mobilização do processo de busca ativa e 

atualização cadastral). Esse processo está relacionado com o primeiro eixo de atuação de 

Programa Bolsa Família do Governo Federal. É da base de dados do Cadastro que são 

selecionadas as famílias beneficiárias para geração da folha de benefícios mensalmente pelo 

Agente Operador do Programa, a Caixa Econômica Federal.

A articulação é uma das prerrogativas da Divisão, pois se vincula ao terceiro eixo de atuação 

do PBF, que é a integração com outras ações e programas, visto que o Cadastro Único é 

instrumento central do Plano Brasil sem Miséria para identificação de famílias e seleção de 

beneficiários. Acompanha ainda, o cumprimento das condicionalidades do PBF, que é um dos 

eixos de reforço de direitos básicos das famílias, na medida em que os beneficiários têm 

acesso aos serviços de saúde, educação e acompanhamento socioassistencial 

periodicamente monitorados pelo MDS e executados pelo Município, articulando parcerias 

intersetoriais para que o atendimento seja ampliado.

Divisão de Benefícios e 
Transferência de Renda - DIBE
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São realizadas reuniões periódicas entre as áreas para planejamento intersetorial dos 

recursos provenientes do Índice de Gestão Descentralizada em parceria com as áreas da 

Saúde, Educação e CMAS.

O planejamento e realização de capacitação dos agentes envolvidos e apoio aos CRAS e as 

Unidades descentralizadas que atendem o público da assistência social por meio da 

apuração e repasse de recursos com base no Índice de Gestão Descentralizada (IGD), têm 

sido frequentes.

A DIBE responde ainda pelo atendimento aos usuários que necessitam de benefícios 

socioassistenciais, a saber:

• Cadastro Único para Programas Sociais do Governo;

• Benefício de Prestação Continuada – BPC (Trabalho e Escola);

• Concessão do Passe Livre Interestadual;

• Concessão do Passe Livre Intermunicipal;

• Concessão do Passe Social (Decreto Municipal n. 7.860 de 28.06.99), que atende 

pessoas com HIV, Ostomizadas e Renais Crônicas, com a concessão e carregamento 

de créditos de vale transporte e acompanhamento familiar 800 pessoas ao mês;

• Concessão de benefícios eventuais, que integram o conjunto de proteções da Política de 

Assistência Social e de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às 

famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e situações de 

vulnerabilidade temporária. Dentre eles são, Auxílio Funeral; Auxílio Documentação; Vale 

Transporte unitário; Segurança Alimentar e Auxilio Natalidade;

• Atendimento Psicossocial: encaminhamento ao Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), estudo social; visita domicil iar; orientação e encaminhamentos; 

acompanhamento familiar; atividades comunitárias; campanhas socioeducativas; 

informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao acesso à documentação 

pessoal; visitas domiciliares, atendimento de todas as pessoas e famílias;

• Responde ainda pela implantação dos Comitês: Intersetorial IGD e Municipal de Sub-

Registro e Documentação Básica.
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Especificação Famílias/Ano

Cadastro Único1

Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - PBF2

Total de Beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada em Campo Grande - PCD³

117.130

29.632

9.107

(¹) Base de dados do MDS até novembro – 2014.

(²) Pessoa com Deficiência.

Total de Beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada em Campo Grande - Idosos

14.486

Inserção dos Beneficiários do BPC no CadÚnico - Idosos 6.288

Visita para Emissão de Laudos para o Juizado Especial Federal 
Previdenciário da 3ª Região

356

Inserção dos Beneficiários do BPC no CadÚnico - PCD³ 4.579

Especificação QuantidadeUnidade

Volume de Benefícios/Ano

Situação de Vulnerabilidade Temporária 
e de Calamidade - Colchão

Situação de Vulnerabilidade Temporária 
e de Calamidade - Cobertor

Segurança Alimentar - Cesta Básica

Auxílio - Natalidade

Auxílio - Funeral

Passe Social - Decreto n. 7.860 de 28.06.99 - Mês

Passe Social - Decreto n. 7.860 de 28.06.99 - Ano

Auxílio - Documento

Carteira de Viagem Interestadual - Carteira do Idoso

Carteira de Viagem Intermunicipal Idoso e Pessoa 
com Deficiência

Pessoa

Pessoa

Pessoa

Gestante

Pessoa

Pessoa

Passes

Pessoa

Pessoa

Pessoa

345

671

1.234

553

170

626

228.593

204

1.619

4.965
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Especificação QuantidadeUnidade

Pessoa

Pessoa com 
Deficiência

15.555

508

Vale-Transporte para Famílias e Situação 
de Vulnerabilidade

Visita do Programa BPC Escola - 
de 0 a 18 anos de Idade

Cabe a esta Divisão, desenvolver e executar estratégias para a inclusão produtiva das famílias 

beneficiadas pelas ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

integrando-as ao mundo do trabalho produtivo. Para isso, por meio de convênios e parcerias 

com órgãos públicos e privados, a Secretaria implementa projetos de formação de mão de obra 

e qualificação profissional para diversos setores de produção, buscando a autonomia das 

famílias usuárias da Política de Assistência Social, através do incentivo à geração de trabalho e 

renda, promovendo ações de capacitação, instrumentalização para o trabalho e formação de 

grupos de produção.

Divisão de Inclusão Produtiva

Cursos de Geração de Renda

Oferece cursos de capacitação e geração de renda para pessoas em idade laboral, produtiva 

em situação de vulnerabilidade social e econômica, objetivando:

• Incorporar habilidades para o trabalho;

• Geração de renda;

• Atitudes voltadas à melhoria da qualidade de vida familiar e comunitária;

• O ingresso no mercado de trabalho formal e informal;

• Estimular grupos interessados para o desenvolvimento de um trabalho em conjunto, 

promovendo a formação de empreendimento coletivo.
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Serviços/Ano QuantidadeUnidade

Curso

Pessoa

Pessoa

96

1.690

12

Curso de Inclusão Produtiva

Pessoas Capacitadas nos Cursos de Inclusão Produtiva

Grupo de Produção em Cerâmica - Madre Terra

Inclusão Digital Telecentros

Para combater a exclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade, a SAS entende que o 

Telecentro é um espaço facilitador que visa o acesso aos recursos da tecnologia digital. 

Telecentros, também chamados de Infocentros, promovem oportunidades de preparação para 

ingresso no mercado de trabalho e conexão com a educação, cultura e a ciência. 

As 14 unidades abertas à comunidade local oferecem cursos e garantem uso livre dos 

equipamentos por um tempo determinado, em geral, com orientadores para possíveis 

auxílios ao usuário.

Ação QuantidadeUnidade

Curso

Pessoa

Acesso

15

103

23.592

Curso de Informática

Pessoa Certificada

Acesso ao Telecentro

Em parceria com o Ministério da Educação (MEC), o Plano Brasil Sem Miséria (BSM) coordena 

a oferta de vagas de qualificação profissional no âmbito do Programa Nacional de Acesso 

Técnico e Emprego (Pronatec). 

Com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, são 

oferecidas capacitações em formação inicial e continuada, voltadas à inserção no mercado 

de trabalho, com duração mínima de 160 horas. Os cursos são ofertados em parceria com as 

unidades do Sistema Nacional de Aprendizagem (SENAC e SENAI) e a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego – PRONATEC/Brasil Sem Miséria
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A participação é gratuita, os beneficiários recebem uma ajuda de custo (Bolsa 

Auxílio/Estudantil) e todos os materiais escolares. A execução do programa é desenvolvida 

junto à Prefeitura, por meio da SAS, que se responsabiliza pela mobilização dos beneficiários, 

pré-matrícula e acompanhamento dos alunos. 

Ação/Ano QuantidadeUnidade

Pessoa

Pessoa

Pessoa

Curso

Turma

4.094

1.992

1.300

68

189

Nº Pré-Matrículas

Nº de Matrículas

Nº de Concluintes (capacitados)

Nº de Cursos

Nº de Turmas

A Proteção Social Especial (PSE) destina-se às famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as ações da 

Proteção Especial é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações diversas, como 

ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, 

rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar.

Diferentemente da Proteção Social Básica que tem um caráter preventivo, a PSE atua como 

natureza protetiva. São ações que requerem o acompanhamento familiar e individual e maior 

flexibilidade nas soluções. Comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, além de 

apoios e processos que assegurem qualidade na atenção.

As atividades da Proteção Especial são diferenciadas de acordo com os níveis de complexidade 

(média ou alta) e conforme a situação vivenciada pelo indivíduo ou família. Os serviços de PSE 

atuam diretamente ligados com o sistema de garantia de direito, exigindo uma gestão mais 

complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério Público e com outros órgãos e 

ações do Executivo. Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

em parceria com governos estaduais e municipais, a promoção do atendimento às famílias ou 

indivíduos que enfrentam adversidades.

Proteção Social Especial - PSE
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O Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) é a unidade pública 

estatal que oferta serviços da proteção especial, especializados e continuados, gratuitamente 

às famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Além da oferta de 

atenção especializada, o CREAS tem o papel de coordenar e fortalecer a articulação dos 

serviços com a rede de assistência social e as demais políticas públicas.

Proteção Social Especial de 
Média Complexidade

Unidade

Centro de Referência Especializada de 
Assistência Social/CREAS SUL

Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social/CREAS NORTE

Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social/CREAS CENTRO

Centro de Referência Especializado para a 
População em Situação de Rua / CENTRO POP

Centro Dia de Referência para Pessoas 
com Deficiência

Endereço

Rua Arquiteto Vila Nova Artiga, s/nº esq. com 
Rua Carlos Drumont - Bairro: Aero Rancho

Rua São João Bosco, 49 - 
Bairro: Monte Castelo

Rua Brilhante, 826 - Bairro: Amambai

Rua Jerônimo Córdoba, s/n - Jardim Veraneio

Av. Mato Grosso, 390

Número de Atendimentos

Serviço QuantidadeUnidade

CREAS
Norte

CREAS
Centro

858

724

Serviço de proteção e Atendimento Especializado 
a famílias e Indivíduos (PAEFI) – CREAS

Serviço de proteção e Atendimento Especializado 
a famílias e Indivíduos (PAEFI) – CREAS

CREAS
Sul

PAEFI

1.444

1.015

Serviço de proteção e Atendimento Especializado 
a famílias e Indivíduos (PAEFI) - CREAS

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas Famílias
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Ações

• Mobilização: 18 de Maio- Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

crianças e adolescentes;

• Participação na Ação Siga Bem Caminhoneiro: Enfrentamento à Violência Contra Mulher 

e em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente;

• Palestras na Ação Siga Bem com os Conselhos Tutelares.

Serviço de Proteção Social a Adolescentes 
em cumprimento de Medida Socioeducativa 
de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação 
de Serviços à comunidade (PSC)

Tal serviço oferecido à comunidade tem como objetivo a oferta de atenção socioassistencial e 

acompanhamento de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 

em meio aberto, determinadas judicialmente.

Ofertado obrigatoriamente no Centro de Referência Especializada de Assistência Social 

(CREAS), o Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Medida atende o público 

de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, 

determinados pelo juiz da Infância e da Juventude.

Esse serviço deve contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na 

vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço, é necessário 

observar os critérios de responsabilização de adolescentes e jovens diante da infração 

cometida. É importante ressaltar que os direitos e obrigações desse público devem ser 

assegurados de acordo com as legislações específicas para o cumprimento da medida.

Serviço QuantidadeUnidade

MSE
(CREAS Norte)

481

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de 
Serviços à comunidade (PSC)
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Serviço QuantidadeUnidade

MSE
(CREAS Centro)

346

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de 
Serviços à comunidade (PSC)

MSE
(CREAS Sul)

689

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação 
de Serviços à comunidade (PSC)

Ações

• Pré-curso / Medidas Socioeducativa;

• Cursos em parceria com SENAC;

• Comissão Intersetorial de MSE.

O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, ofertado nos Centros de 

Referência dedicam atenção especial às pessoas que utilizam esses locais como espaço de 

moradia e/ou sobrevivência. Tem como finalidade assegurar o atendimento e atividades 

direcionadas para o desenvolvimento de relações sociais e habilidades pessoais, com o 

intuito de fortalecer vínculos interpessoais ou familiares e oportunizar a construção de novos 

projetos de vida.

Deve ofertar atendimento voltado à análise das fragilidades dos usuários, acompanhamento 

individual, grupal e encaminhamentos socioassistencial e das demais políticas públicas, 

tendo em vista a inclusão em uma rede de proteção. Além disso, a atenção ofertada deve 

contribuir para ações de reinserção familiar ou comunitária, construção de novos projetos de 

vida pautados na postura de respeito às escolhas individuais de cada sujeito.

Centro de Referência Especializado para 
População em Situação de Rua/Centro POP

Serviço QuantidadeUnidade

Centro POP 828
Serviço Especializado para Pessoa 
em Situação de Rua - CENTRO POP
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Ações

• Atividade na Área de Lazer e Jogos da Unidade;

• Atividade de Ocupacional e Oficina de Arte;

• Palestra Socioeducativa e Motivacional;

• Grupo de Redução de Danos;

• Ações com a Rede Socioassistencial;

• Vacinação;

• Apresentação Cultural;

• Atividades de Cuidados e Embelezamento.

Trata-se de um serviço ofertado de forma contínua e programada, com a finalidade de assegurar 

o trabalho social de abordagem e busca ativa para identificar nos territórios a incidência de 

trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua e dentre outras. 

Nessa direção, o serviço oferta atendimento às crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos 

e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

São considerados como espaço de desenvolvimento de suas ações, praças, entroncamento de 

estradas, fronteiras e espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa 

circulação de pessoas, com existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. 

O serviço deve fomentar a resolução de necessidades imediatas e promover o acesso do 

indivíduo ou família à rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas, na 

perspectiva da garantia dos seus direitos.

Serviço Especializado em Abordagem Social

Serviço QuantidadeUnidade

SEAS 279Serviço Especializado em Abordagem Social
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O Centro-dia é uma unidade que oferta o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias. É voltado às pessoas com deficiência em razão da dependência de 

terceiros, já que necessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária, 

como os autocuidados de arrumar-se, vestir-se, comer, fazer higiene pessoal, locomover-se, 

tomar banho e demais.

Além de apoiar para o desenvolvimento pessoal e social, como levar a vida de forma mais 

independente possível, visa também, favorecer a integração e a participação do indivíduo na 

família, no seu entorno, em grupos sociais, incentivar o associativismo e outros. Neste serviço 

também são prestados orientação e apoio, inclusive no domicílio, aos cuidadores familiares, 

incentivando a autonomia da pessoa com deficiência e de seu cuidador familiar e também a 

inclusão social dos mesmos.

Centro-Dia de Referência para 
Pessoas com Deficiência

Serviço QuantidadeUnidade

Centro-dia 105Centro-Dia para Pessoas com Deficiência

Inauguração Centro-dia.
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Ações

• Capacitação com os cuidadores;

• Passeio na equoterapia da Polícia Militar;

• Trabalho com a horta;

• Atividades manuais/artesanatos.

O PETI articula um conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 

16 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando é aprendiz, a partir de 14 anos. O 

programa compreende transferência de renda, prioritariamente por meio do Programa Bolsa 

Família, acompanhamento familiar e oferta de serviços socioassistenciais, atuando de forma 

articulada com Estados e Municípios e a participação da sociedade civil.

Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil - PETI

Ato contra Trabalho Infantil
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O Programa está estruturado estrategicamente em cinco eixos de atuação: informação e 

mobilização, com realização de campanhas e audiências públicas; busca ativa e registro no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; transferência de renda, inserção 

das crianças, adolescentes e suas famílias em serviços socioassistenciais e encaminhamento 

para serviços de saúde, educação, cultura, esporte, lazer ou trabalho; reforço das ações de 

fiscalização, acompanhamento das famílias com aplicação de medidas protetivas, articuladas 

com Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares; e monitoramento.

Serviço QuantidadeUnidade

Peti 71Atendimento (crianças/adolescentes)

Ações

• Campanhas de Erradicação do Trabalho Infantil.

Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade

Nas ações do CETREMI estão consignadas práticas que fundamentam-se em princípios que 

valorizam as habilidades profissionais dos usuários, o resgate da autonomia e dos valores 

pessoais, favorecendo aos destinatários da ação o exercício pleno da cidadania. O objetivo 

principal é executar uma política pública com base nos princípios de eficiência e eficácia, tendo 

o intuito de acolher o migrante de passagem pela cidade, à procura de trabalho, pactuando o 

dever de prestar assistência ao usuário só ou em companhia da família, através da garantia dos 

direitos básicos, tais como, alimentação, vestuário, calçados, higienização, orientação e 

encaminhamento necessário para atendimento junto à rede socioassistencial local.

Centro de Triagem e Encaminhamento 
do Migrante - CETREMI
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Serviço QuantidadeUnidade

CETREMI 2.998Atendimento ao Migrante

Ações

• Oficinas: Plano Crack.

A medida de Acolhimento Institucional (abrigo) caracteriza-se pelos princípios da 

provisoriedade e excepcionalidade, como forma de transição para a colocação em família 

substituta, não implicando em privação de liberdade, conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, “in artigo” n. 101 §Único.

Uma vez submetida à medida de Abrigamento, crianças e adolescentes gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes garantido a participação na vida 

da comunidade local, o acesso às atividades de escolarização, profissionalização, culturais 

esportivas e entre outras.

Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes

Serviço QuantidadeUnidade

SOS Abrigo

SOSAbrigo

523

44

Acolhimento (crianças)

Acolhimento (adolescentes)

A Residência Inclusiva é uma Unidade que oferta serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito 

da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, para jovens e adultos com 

deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de 

autossustentabilidade ou de retaguarda familiar,  em sintonia com  a  Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais.  

Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva
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Essas Residências Inclusivas devem ser inseridas na comunidade, funcionar em locais com 

estrutura física adequada a ter a finalidade de favorecer a construção progressiva da 

autonomia, da inclusão social, comunitária e do desenvolvimento de capacidades 

adaptativas para a vida diária.

Trata-se de um serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da 

família por medida de proteção, em residências de famílias acolhedoras cadastradas. É previsto 

esse tipo de atendimento até que seja possível o retorno à família de origem, extensa. Mas 

havendo impossibilidade, o encaminhamento será a adoção. O serviço é particularmente 

adequado ao atendimento de crianças e adolescentes cuja avaliação da equipe técnica indique 

possibilidade de retorno à família de origem, nuclear ou extensa.

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Coordenadoria de Políticas para 
Pessoas com Deficiência – COPED

A Coordenadoria realiza articulação, coordenação, acompanhamento e execução das políticas 

públicas, com vistas ao desenvolvimento integral, garantia e defesa dos direitos da pessoa com 

deficiência – PCD, especialmente junto aos demais setores e unidades da Secretaria Municipal 

de Políticas e Ações Sociais e Cidadania - SAS, das outras secretarias e diretorias, entidades 

especializadas, lideranças, PCDs, familiares e cuidadores.

Em 2014, atingimos diretamente na execução das ações aproximadamente 7.317 pessoas, 

considerando todos os atores sociais envolvidos, tais como, indivíduos com deficiência, 

familiares, cuidadores, profissionais que atuam nos CREAS, CRAS, Secretarias, entidades 

especializadas, órgãos de defesa dos direitos e conselhos de políticas públicas.

As ações foram divulgadas para a sociedade em geral, por meio das campanhas e das notícias 

via imprensa. A COPED está diretamente subordinada à Secretária da SAS e sua atuação ocorre 

por meio de dois núcleos, que a seguir descrevemos as atividades mais relevantes realizadas 

em 2014:
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Núcleo de Inclusão Social

A Coordenadoria realizou assessoramento e elaboração de 5  projetos sociais e culturais, que 

contemplam o atendimento às PCDs na área sociocultural. Esses projetos concorreram no 

Edital do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FMIC, da Fundação Municipal de Cultura - 

FUNDAC, a saber: Capoeira Inclusiva; Música + Ação = Projeto Nota 10; Cultura do João de 

Barro (artesanato em cerâmica) e Grupo de Dança Inclusiva Arara Azul. Vale ressaltar, que o 

projeto aprovado foi do Grupo de Dança Inclusiva Arara Azul, que será executado em 2015.

Assessoria na Elaboração de Projetos Sociais e 
Cuturais de Inclusão das Pessoas com Deficiência

A convite da 67ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, a COPED representou a SAS 

desde julho, nas reuniões da Comissão de Promoção de Acessibilidade que ocorreram no 

Auditório do Ministério Público Estadual, contribuindo com a discussão e planejamento das 

ações voltadas para a inclusão social, acessibilidade das pessoas com deficiência e na 

articulação com os demais órgãos e setores do poder público e da sociedade. Participaram da 

referida comissão permanente representantes de órgãos governamentais e não 

governamentais em âmbitos municipal e estadual, totalizando aproximadamente 50 pessoas.

A primeira ação dessa comissão foi a realização da Campanha “Essa vaga é muito especial e 

algumas pessoas precisam dela!” Nesta atividade a COPED/SAS além da divulgação na 

Capital, contribuiu com a produção de 5 mil cartazes e 20 mil flyers, dos quais foram distribuídos 

entre os parceiros e na panfletagem do Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com 

Deficiência. O lançamento da campanha ocorreu no Auditório do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA MS e contou com a participação de 130 pessoas, já a 

divulgação foi durante 30 dias, em diversos espaços da sociedade.

Participação na Comissão de Promoção de 
Acessibilidade da Promotoria de Justiça 
de Direitos Humanos
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A COPED/SAS realizou no dia 21 de setembro de 2014, juntamente com os parceiros, um 

encontro e panfletagem, divulgando os direitos desse segmento e também continuou a 

exposição da Campanha “Essa vaga é muito especial e algumas pessoas precisam dela!”. O 

evento contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas. 

Comemoração do Dia Nacional de Luta 
pelos Direitos das Pessoas com Deficiência

Em parceria com a Companhia de Teatro carioca Escola de Gente, a Coordenadoria realizou a 

divulgação e mobilização do espetáculo “Ninguém mais vai ser bonzinho”. Estiveram presentes 

aproximadamente 500 pessoas, entre alunos da REME, adolescentes atendidos nos CRAS, 

profissionais e usuários de entidades especializadas no atendimento à Pessoa com Deficiência 

e Centro Dia. O espetáculo demonstrou a realidade sobre inclusão social das pessoas com 

deficiência e o convívio com a diferença. Esta atividade cultural oportunizou a plena 

acessibilidade para as pessoas com deficiência, por meio de recursos como: audiodescrição 

com fones de ouvido, intérprete de libras, telão com texto integral das falas dos personagens e 

visita ao cenário para as pessoas com deficiência visual, além de transporte acessível com 

ônibus adaptado.

A equipe da Escola de Gente realizou uma Oficina de Teatro Acessível direcionada aos artistas e 

educadores da REME e Escolas Especiais. A COPED contribuiu, juntamente com a Trupe Teatral 

Mambembe de Campo Grande, na divulgação e inscrição da Oficina. Participaram 30 inscritos. 

Dentre as atividades teatrais, a Coordenadoria foi procurada pelo grupo teatral Trupe 

Mambembe para parceria na divulgação do Espetáculo “Circo Las Muchachas” acessível 

bimodal (oralizado e libras) e linguagem simplificada, junto às entidades especializadas e 

órgãos públicos. Com intuito de prevenir o isolamento social das PCDs, garantir a socialização, 

a autonomia e o acesso a cultura e o lazer, a equipe da Coordenadoria se empenhou e contou 

com a participação de mais de 150 pessoas que adquiriram os ingressos com valores sociais e 

assistiram ao espetáculo.

Teatro Acessível
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A Coordenadoria, juntamente com 30 representantes da sociedade civil, entre empresários e 

representantes do movimento social: diretórios acadêmicos, associação de pessoas com 

deficiência da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça, trataram de diversos 

assuntos relevantes, tais como,  a meia entrada em eventos culturais. 

Participação em Audiência Pública 
e Outros Eventos

Participação nos Conselhos
de Políticas Públicas

Os representantes da Coordenadoria foram empossados como Conselheiros da COMPD, 

representando esta Secretaria. Participaram da criação de Comissão para apurar 

denúncias referentes aos serviços do Centro Dia, e solicitação de verificação do tempo de 

processo da confecção da carteira intermunicipal e interestadual da pessoa com deficiência 

junto à SAS e SETAS. 

Além de atuar fortemente, realizar os esclarecimentos de temas relativos a esta Secretaria e 

apresentar propostas junto à AGETRAN sobre a instalação e funcionamento dos semáforos 

sonoros para pessoas com deficiência visual, também tratou sobre a implantação de um 

aplicativo, via satélite, em que a PCD terá conhecimento sobre a rota e horários nos ônibus, com 

acesso nos celulares. 

Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência - COMPD

Participaram do Evento “CONSEP vai aos bairros” no Parque Jacques da Luz. Iniciativa 

realizada em parceria com os órgãos governamentais e não governamentais, em âmbito 

Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência - CONSEP-MS 
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municipal e estadual. A SAS realizou o cadastro do NIS, pré-matrícula do PRONATEC e 

distribuição de flyers da campanha “Essa vaga é muito especial e algumas pessoas 

precisam dela!”.

A COPED realizou o I Encontro com intuito de proporcionar a participação cidadã das pessoas 

com deficiência, seus cuidadores, familiares, técnicos e entidades afins. Contou com a 

participação de aproximadamente 110 pessoas. Diversos temas foram abordados, dentre eles: 

Inclusão Social, Inclusão Escolar, Sexualidade e Gênero, explanação sobre Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, Planejamento Familiar e os serviços disponíveis na Assistência 

Social, como o PRONATEC Viver sem Limite. Foi servido café da manhã, almoço pela SAS e 

entregue Certificados de Participação. 

Encontro Municipal dos Surdos e suas Famílias

No Mês Social do Cego de 2014, realizado pelo ISMAC, cujo Tema foi: "Políticas Públicas ao seu 

alcance: conheça seus direitos e exerça sua cidadania", contou com a participação de 

aproximadamente 70 pessoas que estavam presentes junto com CONSEP, COMPD, Promotoria 

de Justiça e SEMED e a palestrante Dra. Jaceguara Passos.

No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A COPED participou do Evento realizado pelo 

Fórum Estadual de Educação de MS (FEE-MS), no ISMAC, cujo tema foi “Desenvolvimento 

Sustentável: A Promessa da Tecnologia”. 

No “ISMAC EM AÇÃO“, promoveu a realização do cadastro do NIS e Pré-Matrículas dos Cursos 

Profissionalizantes do PRONATEC, que contou com a colaboração da Equipe da SAS. 

Realizaram atividades de embelezamento: corte de cabelo, maquiagem, designer de 

sombrancelha, limpeza de pele, manicure, depilação feminina, palestras sobre cuidados com a 

saúde e exames de saúde, e entre outros. Contou-se com a participação de aproximadamente 

300 pessoas entre pessoas com deficiência e seus familiares. 

Mês Social do Cego
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A COPED mensalmente realizou orientações sobre Políticas Públicas para familiares, 

cuidadores, referente aos direitos das pessoas com deficiência física, intelectual, visual, 

audita, autismo e múltiplas. Fez a divulgação para equipe da rede socioassitencial, dos 

programas, documentos e legislações, com objetivo de propiciar a inclusão das PCDs, 

respeitando suas necessidades e proporcionando o desenvolvimento de suas 

potencialidades e garantia dos seus direitos.

Acompanhamento e Orientação Social 
aos Usuários

Núcleo de Habiltiação e 
Reabilitação Social

A Coordenadoria realizou atividades voltadas à mobilização e divulgação de cursos técnicos e de 

qualificação profissional, realizadas pelo PRONATEC, com gestão da SAS que beneficiou 

pessoas com deficiência, seus familiares e cuidadores, visando à inclusão no mundo do trabalho.

Participou da capacitação do PRONATEC Viver Sem Limite, ministrada pela consultora Paloma 

Hoffmann Poier da SNPD (Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência), juntamente com a Equipe da DIP/SAS do PRONATEC Brasil Sem Miséria. Também 

houve divulgação por e-mail da relação de cursos que foram realizados nos CRAS para as 

entidades que atendem as PCDs e seus familiares.  

Realizou em conjunto com a equipe da DIP/PRONATEC orientação para cerca de 30 assistentes 

administrativos dos CRAS, com relação ao PRONATEC Viver Sem Limite e apresentou as 

diretrizes da Coordenadoria para os cursos de qualificação, orientações de preenchimento da 

pré-matrícula no SISTEC e de atendimento às pessoas com deficiência. 

Interlocução do PRONATEC Viver Sem Limite
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A Coordenadoria organizou a Reunião de Criação do GT, intitulado Grupo Municipal de 

Articulação e Monitoramento do Plano Viver Sem Limite, conforme determina o Termo de 

Adesão, enquanto compromisso da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Participaram do GT 

os órgãos públicos dos 4 eixos do Plano Nacional Viver Sem Limite, a saber: 1.Educação: 

SEMED: 2.Inclusão Social: SAS, COPED, FUNDAC; 3.Acessibilidade: SEGOV, FUNSAT, 

AGETRAN, EMHA; 4.Atenção à Saúde: SESAU. 

Criação do Grupo Municipal Viver Sem Limite

Os representantes da Coordenadoria participaram do Curso de Formação para Gestores e 

Educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, ocasião em que realizaram 

a divulgação e articulação com professores para mobilização das pré-matrículas dos cursos do 

PRONATEC Viver sem Limite. Participaram 200 educadores.

Capacitação na SEMED

Participação e elaboração do evento em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência (03 de dezembro).

Grupo de Trabalho do Fórum da 
Educação Especial do MS

Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Coordenadoria participou 

de duas mesas de debate sobre o trabalho da pessoa com deficiência, sendo a primeira com o 

Tema: “Preparação ou Colocação da Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho. Direitos e 

Deveres”, com explanação da Advogada Claudia Torres. Já a segunda Mesa, composta pelos 

representantes do CEADA, Associação Pestalozzi, SENAC e SETAS, discutiu o tema 

“Preparação e o Mundo do Trabalho – fundamentos teóricos, legais e a prática, diálogo em 

Construção”. Houve ampla participação da plenária, com perguntas e trocas de experiências. 

Participação da Mesa de Debate sobre o 
Trabalho da Pessoa com Deficiência
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Participaram do evento em comemoração aos 70 anos de Reabilitação Profissional no Brasil 

realizado no Auditório da Agência Pantanal com a presença da equipe da Orientação 

Profissional, as empresas parceiras, reabilitados e demais órgãos, juntamente com a 

Interlocutora do PRONATEC da SAS e a Equipe de Reabilitação Profissional da Previdência 

Social. A reunião de trabalho discutiu as demandas e dificuldades existentes para capacitação 

profissional e inclusão no trabalho das pessoas em processo de reabilitação da Previdência 

Social e pessoas com deficiência.

Comemoração dos 70 Anos de Reabilitação 
Profissional no Brasil e Reunião para Parceria

A Rede de Leitura Inclusiva é uma proposição da Fundação Dorina Nowill para Cegos, em 

parceria com organizações e indivíduos comprometidos com a inclusão de pessoas com 

deficiência ao acesso à leitura e à informação.

O evento foi realizado na Universidade Católica Dom Bosco, contou com a participação de 67 

pessoas e proporcionou o fortalecimento de ações inclusivas, a partir da formação de uma rede.

Primeiro Encontro da Rede de Leitura Inclusiva

Caminhada pela Paz.
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A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação – SEINTRHA tem por 

missão fomentar a melhoria da qualidade de vida e o despertar do sentimento de cidadania 

por meio do planejamento e execução de serviços públicos, dentre os quais, vale destacar 

no exercício de 2014:
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Limpeza Pública 

Serviço de Limpeza, Manutenção 
e Conservação da Cidade

Manter a cidade limpa é um fator imprescindível para a saúde e a qualidade de vida da 

população. Por isso, a SEINTRHA executa a Gestão da Limpeza Urbana de forma integrada, 

com a varrição das vias públicas, com os vários tipos de coleta de resíduos, com o tratamento 

deste resíduo (centro de triagem) e sua disposição final (aterro sanitário).

Especificação do Serviço QuantidadeUnidade

km

m²

km

unid.

m²

m²

h/h

ton.

ton.

ton.

ton.

ton.

105.754,87

14.668.224,61

3.658,36

43.769,00

16.216.676,00

11.966.243,76

10.952,00

222.143,16

263.489,17

1.844,48

133,21

871.830,00

Varrição e Feiras

Capina Manual

Pintura de Meio Fio

Limpeza de Boca De Lobo

Roçada com Costal

Roçada com Trator

Catação Manual de Papéis

Coleta de Resíduos Domiciliar

Disposição Final de Resíduos

Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde

Cremação de Animais Mortos de Pequeno Porte

Coleta Seletiva de Resíduos Domiciliares
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Varrição logradouros públicos

 Serviços Realizados nas Vias Não Pavimentadas

Em Campo Grande, nas ruas que não são pavimentadas, a Prefeitura executa serviços regulares 

de manutenção e asseio, por meio de patrolamento e execução de base compacta, raspagem 

mecânica, reconformação, limpeza e cascalhamento. Estes serviços são executados em todas 

as regiões da cidade e também, na zona rural, trazendo conforto e segurança aos munícipes.

2Vias Não Pavimentadas - Raspagem Mecânica (m )

Região Total

641.100

428.320

264.490

242.120

230.330

540.110

680.320

1.661.300

1.658.570

909.890

922.640

820.570

1.726.430

2.040.550

Anhanduizinho

Bandeira

Imbirussu

Lagoa

Prosa

Segredo

Zona Rural

1º*

360.050

610.150

320.150

310.320

310.120

546.200

750.130

660.150

620.100

325.250

370.200

280.120

640.120

610.100

Total 3.026.790 3.207.120 3.506.040 9.739.950

2º* 3º*

* Quadrimestre de 2014
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2Vias Não Pavimentadas - Reconformação (m )

Região Total

610.090

494.190

251.260

230.010

218.810

513.100

646.300

1.418.270 

1.662.920 

864.380 

876.500 

779.530 

1.640.090 

1.938.510 

Anhanduizinho

Bandeira

Imbirussu

Lagoa

Prosa

Segredo

Zona Rural

1º *

314.070 

579.640 

304.140 

294.800 

294.610 

518.880 

712.620

494.110 

589.090 

308.980 

351.690 

266.110 

608.110 

579.590 

Total 2.963.760 3.018.760 3.197.680 9.180.200

2º * 3º *

* Quadrimestre de 2014

3Vias Não Pavimentadas - Limpeza (m )

Região Total

38.230

28.630

11.610

24.240

18.170

43.490

1.830

111.560

77.870

38.580

67.595

53.830

129.880

14.220

Anhanduizinho

Bandeira

Imbirussu

Lagoa

Prosa

Segredo

Zona Rural

1º *

37.120

22.100

12.320

22.180

19.240

45.260

2.260

36.210

27.140

14.650

21.175

16.420

41.130

10.130

Total 166.200 160.480 166.855 493.535

2º * 3º *

* Quadrimestre de 2014
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3Vias Não Pavimentadas - Cascalho (m )

Região Total

41.200 

19.330 

10.620 

28.600 

17.330 

14.110 

26.200 

124.480 

51.010 

44.470 

89.610 

52.310 

51.000 

56.310 

Anhanduizinho

Bandeira

Imbirussu

Lagoa

Prosa

Segredo

Zona Rural

1º*

42.660 

16.420 

15.230 

29.330 

19.720 

19.660 

13.640 

40.620 

15.260 

18.620 

31.680 

15.260 

17.230 

16.470 

Total 157.390 156.660 155.140 469.190

2º* 3º*

* Quadrimestre de 2014

Manutenção de Vias Pavimentadas

A SEINTRHA possui um serviço de atendimento onde os munícipes podem realizar suas 

solicitações que, após analisadas e autorizadas, o procedimento é executado. A seguir 

demonstrativo com a quantidade da prestação desse serviço, por região, em metros quadrados.
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Manutenção de Vias Pavimentadas - 
2Serviço de Tapa Buraco (m )

Região Total

28.540 

182.730 

257.450 

301.240 

199.380 

216.780 

85.390 

548.550 

774.260 

881.410 

616.790 

650.040 

Anhanduizinho

Bandeira

Imbirussu

Lagoa

Prosa

Segredo

1º *

20.950 

133.730 

189.940 

211.440 

152.260 

158.010 

35.900 

232.090 

326.870 

368.730 

265.150 

275.250 

Total 202.790 147.700 257.420 607.910 

2º * 3º *

Serviços Diversos de Manutenção

Os serviços de manutenção em vias pavimentadas, nos sistemas de drenagem pluvial, somado 

a pequenas obras de infraestrutura e urbanização, tais como serviços de limpeza e recuperação 

de redes de drenagem, manutenção em bocas de lobo, construção de sarjetas (em vias 

pavimentadas) e desassoreamento de córregos, são realizados de forma preventiva. Somado a 

isso, são realizadas ainda obras de recuperação de erosões causadas por problemas em rede 

de drenagem pluvial e a recomposição de meios-fios nas ruas pavimentadas.

Em média, 1.350 bocas de lobo são limpas a cada mês, de forma contínua e sistemática, essa 

medida visa aumentar a durabilidade do pavimento asfáltico e da consciência dos moradores 

quanto aos calçamentos de nossas vias e a sua limpeza.

* Quadrimestre de 2014.
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Diversos Serviços de Manutenção
Meio-fio e Drenagem

Ação Executada Un. Med. 1º * 2º * 3º *

unid.

m²

unid.

m²

m

m

m

unid.

m³

m

unid.

m

unid.

unid.

m²

unid.

m³

m

unid.

m

unid.

unid.

unid.

unid.

Abertura de Boca de Lobo

Calçada em CBUQ

Conserto de Solapamento

Construção de Calçada

Construção de Meio-Fio e Sarjeta

Construção de Meio-Fio Sem Sarjeta

Construção de Sarjetão

Execução de Alas

Execução de Concreto Ciclópico

Execução de Descida De Água

Execução de PV

Execução de Rede de Drenagem

Limpeza de Boca de Lobo

Reforma de Boca de Lobo

Reforma de Caixa de Alvenaria

Reforma de Descida de Água

Reforma de Gabião

Reforma de Meio-Fio

Reforma de Poço de Visita

Reforma de Sarjeta

Reforma de Tubo ARMCO

Troca de Grelha de Boca De Lobo

Troca de Laje de Boca de Lobo

Troca de Tampão de Poço de Visita

208

5.844

48

460

10.472

8.024

3.140

12

2.268

8

16

1.940

7.308

300

296

8

272

6.156

24

3.092

4

132

212

144

152

4.264

34

336

7.637

5.853

2.292

10

1.654

6

12

1.414

5.330

218

216

6

198

4.492

18

2.254

2

115

156

104

262

7.428

63

585

13.310

10.200

3.991

17

2.880

12

18

2.466

9.292

282

376

10

347

7.827

32

3.929

4

213

268

103

622

17.536

145

1.381

31.419

24.077

9.423

39

6.802

26

46

5.820

21.930

800

888

24

817

18.475

74

9.275

10

460

636

431

Total

* Quadrimestre de 2014.
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Serviço de Iluminação Pública

O serviço de manutenção da rede de iluminação pública é constante e está relacionado com a 

durabilidade dos equipamentos elétricos e eventuais sinistros causados pelo fornecimento de 

energia por algumas concessionárias prestadoras de serviços.

Região Total1º *

Total 97.760 99.580 99.720 297.060 

2º * 3º *

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Iluminação no paço noturna

Anhanduizinho

Bandeira

Centro

Imbirussu

Lagoa

Prosa

Segredo

14.800 

12.160 

15.060 

13.370 

13.650 

13.280 

15.440 

14.230 

11.540 

17.740 

14.530 

14.350 

13.110 

14.080 

14.430 

11.890 

19.510 

13.790 

13.590 

13.920 

12.590 

43.460 

35.590 

52.310 

41.690 

41.590 

40.310 

42.110 
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Unidade de Gerenciamento 
de Programa Especiais

Investimentos estruturais foram e estão sendo realizados em nossa cidade e, para isso, a 

Prefeitura Municipal de Campo Grande conta com recursos próprios e de convênios ou 

contratos federais. A captação de recursos federais é importante para a concretização de obras 

de infraestrutura, que além de resolver problemas pontuais, trazem desenvolvimento 

econômico e social a várias famílias, assim como a recuperação de áreas.

Pavimentação e Drenagem

Implantação de Infraestrutura Urbana

A SEINTRHA executou e fiscalizou obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas 

pluviais em diversas regiões de Campo Grande, ao todo, foram realizados 1.124.244,06 metros 

(m²) de pavimentação asfáltica, destacando as obras de Revitalização da Avenida Júlio de 

Castilho e Guaicurus, e ainda:

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Região Situação

Complexo Seminário – Etapa B

Complexo Atlântico Sul – Etapa A

Complexo Mata do Jacinto – Etapa A

Complexo Mata do Jacinto – Etapa C

Complexo Mata do Jacinto – Etapa B

Panamá

Sírio Libanês

Complexo Atlântico Sul – Etapa B

Complexo Mata do Jacinto – Etapa D

Complexo Mata do Jacinto – Etapa E

Complexo Alto São Francisco

Bellinate

9.976,11

14.908,91

30.938,60

17.292,76

8.272,36

18.522,56

38.109,92

19.010,77

169.352,22

19.560,80

129.760,69

15.836,33

Quant.

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Unid.
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Próprios Municipais

A SEINTRHA executou e fiscalizou obras de edificação em diversas regiões de Campo Grande, 

destacando as obras de Construção da Nova Sede do IMPCG, a Revitalização do Mercado 

Municipal, Construção da Central de Atendimento, e ainda:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Complexo Atlântico Sul – Etapa C

Complexo Seminário – Etapa A

Complexo Seminário – Etapa C

Jorge Amado

Ramez Tebet

18.072,83

53.980,71

12.789,15

4.911,26

1.365,66

m²

m²

m²

m²

m²

Região SituaçãoQuant.Unid.

Saúde QuantidadeUnidade

m² 406,07

Construção da Unidade Básica de Saúde da Família 
Cristo Redentor na Rua Padre Mussa Tuma, esquina 
com a Engenheiro Milton Loureiro, no Jardim Itamaracá, 
em Campo Grande

m² 428,30

Implantação da Academia da Saúde-Uniderp, 
na Unidade Básica de Saúde da Família 
"Fernando De Arruda Torres", no Bairro Nova Lima, 
em Campo Grande

m² 428,30
Construção de Unidade Básica de Saúde da Família - 
UBSF no Jardim Azaléia, em Campo Grande

m² 1.765,07
Construção de Unidade de Pronto Atendimento - Upa, 
Porte III, no Jardim Leblon, em Campo Grande

m² 428,30

Construção da Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF 
no Jardim Presidente, situado entre Avenida João Paulo 
Ribeiro, Rua João Marcondes e Rua Maria Flauzina - 
Lote 3b - Bairro Mata do Segredo, em Campo Grande

m² 428,30

Construção da Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF 
no Jardim Paulo Coelho Machado, situado entre as Ruas 
Alcides Celso Macharet, Moacyr Rodrigues da Silva, Lorenzo 
Torres Cintas e Enéas de Figueiredo -Lote 01- Quadra 53 - 
B. Centro Oest, em Campo Grande
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m² 428,30

Construção da Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF, 
Vila Cox, situado entre as Ruas Stº Anastácio, Stª Gertudes, 
São Gregório E Stª Mônica - Área Verde N. 07 - Bairro José 
Abrão, em Campo Grande

m² 428,30
Construção da Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF, 
no Loteamento Vila Fernanda, Bairro Portal Caiobá II

Saúde QuantidadeUnidade

Outras QuantidadeUnidade

m² 1.550,12
Construção do prédio das novas instalações 
do Instituto Municipal da Previdência de Campo Grande, 
na Av. Ernesto Geisel com Travessa Pires De Matos, Centro

m² 4.043,40
Construção de Unidade Básica de Saúde da Família - 
UBSF no Jardim Azaléia, em Campo Grande

m² 1.565,82
Construção da Praça dos Esportes e da Cultura, 
no Bairro Parque do Sol, em Campo Grande

Revitalização do Mercado Municipal m² 2.341,20

Educação QuantidadeUnidade

m² 1.140,46
Construção do CEINF no Bairro Tijuca II, situado 
na Rua Buarque de Macedo Com Rua Cabo Verde, 
Maurício de Nassau e Souto Maior

m² 1.140,46
Construção do CEINF Betaville, situado 
na Rua Cassiano G. Mendes com R. Hércules Mayome, 
Araguacema e Mário Quintana

m² 1.140,46
Construção do CEINF Varandas do Campo - Rua Franco 
da Rocha Esquina com Rua José Pedrossian- no Bairro 
Centro Oeste - Loteamento Varandas do Campo

m² 1.140,46

Construção do CEINF no Bairro Vida Nova III, situado 
na Rua Nísia Floresta Com R. Antônio Olegário de Lima 
e Anita Malfati resultante do desdobro do Lote I 
da Quadra 12, no Bairro Vida Nova III

m² 1.140,46
Construção do CEINF Jardim Noroeste, situado 
na Rua Dom João VI com R. Jandaia, Adventor Divino 
de Almeida e Bananal, no Bairro Jardim Noroeste

m² 1.140,46
Construção do CEINF no Bairro Moreninha IV, situado 
na Rua Antônio Pires De Oliveira Com R. Ivo Osman 
Miranda e Clotilde Chaia, no Bairro Moreninha IV
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m² 1.140,46
Construção do CEINF Zé Pereira, n Área Institucional "H" - 
Bairro Panamá, parcelamento do Jardim Do Zé Pereira

m² 1.140,46
Construção do CEINF Santa Emília, situado 
na R. Caracara Com R. Eng. Edno Machado E Boanerges 
Lopes, no Bairro São Conrado

Construção do CEINF no Residencial Oiti, situado 
na Av. Marines S. Gomes com Rua De Moley, 
no Bairro Maria Aparecida Pedrossian

m² 1.140,46

Educação QuantidadeUnidade

Educação QuantidadeUnidade

m² 1.140,46
Construção do CEINF Oliveira III, na Área Institucional 
do Bairro União - Parcelamento do Residencial Oliveira III

m² 1.140,46
Construção do CEINF Moema/Perdizes, na Praça Leolina 
Dias Martins, no Bairro Universitário - Parcelamento 
do Jardim Moema

m² 1.140,46
Construção do CEINF São Conrado, na Área Verde "F", no 
Bairro São Conrado - Parcelamento do Jardim São Conrado

m² 1.140,46
Construção do CEINF na Vila Popular, na Praça "U" - 
Parcelamento do Bairro Nova Campo Grande - Bloco 11

m² 1.140,46
Construção do CEINF no Jardim Talismã, situado na Rua 
Calafate com Ruas Kosho Yanamine, Serra de Maracaju 
e  Serra das Divisões - Bairro Cel. Antonino/Jd. Talismã

Metodologia inovadora - Construção do CEINF Colorado m² 1.118,48

Construção do CEINF MoreninhaII m² 1.118,48

Construção do CEINF Nashiville m² 1.118,48

Construção do CEINF Serraville m² 1.118,48

m² 594,86
Reforma de quadra coberta - Escola Gonçalina Faustina 
de Oliveira - R. Delamare Conj.Residencial Tarumã

m² 594,86
Cobertura da quadra escolar - Escola Municipal 
Profª Maria Tereza Rodrigues

m² 594,86
Cobertura da quadra escolar - Escola Municipal 
Joao Nepomuceno

m² 2.306,46
Construção de Escola Padrão no Bairro Parati, situada na 
Rua Paulo Arashiro com Ruas Maria Garbini e Ary Mattoso
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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR, no 

cumprimento das suas atribuições desenvolve inúmeras atividades, dentre as quais se destacam:
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A Fiscalização de Posturas tem como finalidade estabelecer normas de Polícia Administrativa de 

competência do município em matéria de ordem pública, proteção do meio ambiente, regular o 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, bem 

como as relações entre o poder público local e munícipes. Assim, de acordo com suas 

atribuições, compete a Fiscalização e Controle de Posturas fiscalizar, gerenciar e executar as 

atividades que tratam das feiras livres, Mercado Municipal, Centro Comercial, Feira Central, 

comércio informal, documentação de cemitérios e sepultamentos, além da emissão de alvarás, 

licenças, autorizações,  termos, notificações e implantação de multas.

Fiscalização e Controle de Posturas

Estabelecimentos Regularizados 
(ocupação do logradouro público com mesas e cadeiras)

Feiras oficializadas e fiscalizadas

22

55

QuantidadeEspecificação

Feirantes cadastrados 2.888

Feirantes cadastrados na Feira Central

Número de Vendedores na Área Central cadastrados

Mercadores Cadastrados no Mercado Municipal Antônio Valente

Mercadores Cadastrados no Centro Comercial Marcelo Fonseca Barbosa

Apreensões de mercadorias (área central e terminais de transbordo)

Apreensão de Veículos de Divulgação (Faixas/Placas)

Sepultamentos Cemitério São Sebastião

Sepultamentos Cemitério Santo Amaro  

Sepultamentos Cemitério Santo Antônio

Aforamento de sepultura – expedição de título definitivo

Alvará de exumação e Autorização de translado

352

96

145

233

62

170

777

734

116

628

78
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QuantidadeEspecificação

2.776

61

Notificações Expedidas / Comunicações (Setores e Área Central)

Multas Implantadas

O Licenciamento Urbanístico contempla a análise de projetos de construção, reformas e 

ampliação, e a emissão de Alvarás de Construção e Guias de Localização (Guia de Consulta). 

No exercício de 2014, o grande diferencial foi a consolidação do Programa de Aprovação Digital, 

dando um salto de tecnologia, cuja tramitação é por meio digital e pela internet, desde o 

protocolo do projeto até a sua aprovação. 

No período de 4 anos, já foram analisados mais de 13.700 processo. Estima-se que 6,4 

toneladas de papel deixaram de ser recebidos pela Secretaria nesses últimos 4 anos. Cerca de 

29.200 km deixaram de ser percorridos pelos profissionais (média de 5 deslocamentos esc. 

pref.), contribuindo com a diminuição da emissão de carbono e o trânsito, de maneira geral. 

Além disso, foi criado o Programa Aprove Fácil para projetos de uniresidenciais e 

multiresidenciais até 5 unidades, e adotado um sistema simplificado de apresentação e análise, 

sendo possível a emissão do alvará de construção com um prazo máximo de 15 dias.

Licenciamento e Controle Urbanístico

Especificação 20142013

6.332

20.716

2.977

3.127

Abertura de Processos de Aprovação

Quantidade de análises

Emissão de Alvarás

Cartas de Habite-se

4.289

12.358

3.195

2.547

Análise de Processos
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Guias de Consulta

Especificação 2014

6.693

16.833

307

Guia de Consulta em exigência

Guia de Consulta aprovada

Guia de Consulta indeferida

Total 23.833

O Controle Urbanístico tem o objetivo de organizar e coordenar as atividades de fiscalização e 

controle das construções, reformas, ampliações, aplicação da legislação urbanística e o 

exercício do poder de polícia administrativa, referentes aos empreendimentos e edificações. 

Também visa atualizar as informações do cadastro técnico imobiliário, referentes a sua área de 

autuação, controlar a expedição das Cartas de Habite-se, Alvará de Reforma sem Acréscimo e 

Alvará de Demolição. Os dados abaixo tratam da expedição de alvarás, Cartas de Habite-se e as 

infrações cometidas à Legislação Urbanística.

Controle Urbanístico 

QuantidadeEspecificação

3.127

132

17

834

789

Habite-se concedidos

Alvarás de Demolição Concedidos

Alvarás de Reforma sem Acréscimos Concedidos

Notificação (calçada e muro)

Auto de Infração Obras
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O Licenciamento Ambiental contempla as Licenças Prévia - LP, de Instalação - LI e de Operação - 

LO, sendo que para a concessão da LP é avaliado o local sob o ponto de vista ambiental.  

Durante a fase da Licença de Instalação é analisado o Sistema de Controle Ambiental, 

autorizando-se a implantação do empreendimento. A Licença de Operação autoriza o 

funcionamento do empreendimento. Para alguns empreendimentos poderá ser concedida uma 

única Licença, a Licença Ambiental Simplificada. 

Licenciamento e Controle Ambiental

QuantidadeEspecificação

118

225

284

254

Licença Prévia

Licença de Instalação

Licença de Operação

Licença Ambiental Simplificada

Licenças Concedidas

O monitoramento ambiental é realizado através de programas específicos e de ações de 

fiscalização. 

Monitoramento Ambiental

O Município de Campo Grande - MS encontra-se localizado predominantemente na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraná, com exceção de uma porção Noroeste de seu território, que se situa 

na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai (PLANURB, 2006). A rede hidrográfica da área urbana da 

Capital é constituída por onze microbacias: Anhanduí, Coqueiro, Bandeira, Bálsamo, 

Gameleira, Imbiruçu, Lagoa, Lageado, Prosa, Ribeirão Botas e Segredo (Consórcio RES, 2008).

Programa Córrego Limpo, 
Cidade Viva
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Visando ao atendimento do que determina a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 

9.433, de 08 de janeiro de 1997, bem como a Política Estadual de Recursos Hídricos, 

normatizada pela Lei nº 2.406 de 29 de janeiro de 2002, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR, vem executando desde março de 2009, um programa 

de monitoramento da qualidade das águas superficiais do município, denominado Córrego 

Limpo, Cidade Viva. 

Com a implantação da rede de monitoramento buscou-se a definição de um programa de 

amostragem, em que as amostras de água coletadas possibilitassem prioritariamente o 

acompanhamento da condição e controle da qualidade dos mananciais utilizados para 

abastecimento público do município.

Objetivos

• Avaliação da evolução da qualidade das águas superficiais do município;

• Identificação de áreas prioritárias para o controle da poluição das águas;

• Diagnosticar a qualidade dos recursos hídricos;

• Fiscalização de diversos lançamentos de esgoto sanitário nos corpos d’água.

As principais ações que fazem parte do Programa Córrego Limpo são:

Ações

• Estabelecimento de parcerias para implantação da rede de monitoramento dos 

recursos hídricos;

• Realização de um diagnóstico preciso dos recursos hídricos através de campanhas de 

amostragem, a fim de aplicar um índice de qualidade que fornece informações de 

concentração dos poluentes nos corpos d’água;

• Regularização de empreendimentos por meio dos processos de licenciamento ambiental.

Considerando que o Programa está embasado na necessidade de um diagnóstico preciso dos 

recursos hídricos, a rede de amostragem vem sendo ampliada e futuramente pretende-se 

Desenvolvimento
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aumentar a diversidade dos parâmetros de qualidade de água, permitindo a aplicação também 

de outros índices de qualidade de água além do IQA Cetesb (Índice de Qualidade das Águas 

adaptado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) já utilizado.

O programa iniciou-se em 2009 com a análise de 56 pontos de monitoramento, já em 2010 foram 

realizadas análises em 67 pontos e nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 a rede de 

monitoramento ficou estabelecida em 79 pontos no total. Futuramente, pretende-se realizar um 

estudo mais aprofundado e detalhado de caracterização das microbacias hidrográficas com a 

geração de informações importantes como atual uso e ocupação do solo, estado de 

preservação da vegetação ripária ou ribeirinha, identificação de pontos de lançamento 

clandestino de esgoto em todas as microbacias. 

Nesses cinco anos de Programa podemos destacar as seguintes atividades que foram 

desenvolvidas:

• Atendimento aos ofícios de Promotorias de Meio Ambiente e Delegacias;

• Fiscalizações dos pontos de lançamento clandestino de esgoto;

• Fiscalização de denúncias;

• Fiscalização nos imóveis uniresidencias (ligação de água pluvial na rede de esgoto);

• Fiscalização nos imóveis uniresidencias (ligação da rede interna à rede de esgoto);

• Fiscalização nos imóveis multiresidencias (condomínios);

• Fiscalização das unidades de esgotamento sanitário (estações elevatórias e de 

tratamento de esgoto).

Dentre as ações implementadas foram obtidos os seguintes resultados:

Resultados Obtidos no Ano de 2014

• Tabela 01 - Cálculo dos Índices de Qualidade de Água – IQA de 79 pontos analisados, de 

08 (oito) bacias hidrográficas do município resultando no Diagnóstico de qualidade das 

águas para o ano de 2014, conforme tabela a seguir:
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Bacias Nº Pontos Ruim Regular

Anhandui

Balsamo

Bandeira

Imbirussu

Lageado

Lagoa

Prosa

Segredo

Botas

15

3

7

12

9

6

7

10

10

8,9 %

-

-

-

-

-

-

6,6 %

-

57,8 %

-

33,3 %

38,9 %

3,7 %

16,6 %

33,3 %

30 %

6,6 %

33,3 %

100 %

66,7 %

61,1 %

96,3 %

83,4 %

66,7 %

63,4 %

93,4 %

Boa

O projeto que teve início em 01 de Agosto de 2012 e suas ações visa à preservação da água 

subterrânea, por meio de fiscalização de empreendimentos não interligados à rede de 

abastecimento de água e suas respectivas licenças ambientais/autorizações, emitida pelo 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), bem com o monitoramento da 

SEMADUR das atividades potencialmente poluidoras.

De acordo com o Decreto Municipal n. 12.071/2012 é considerado irregular o abastecimento de 

água por meio de poço nos locais servidos por rede pública de abastecimento de água. O art. 9º, 

inciso I do Anexo Único determina o fechamento e tamponamento dos poços artesianos existentes 

nos locais onde houver a expansão das Redes de Abastecimento de Água em Campo Grande.

Para a atividade de captação de águas subterrâneas onde não há disponibilidade do 

abastecimento público faz-se a exigência do processo administrativo de licenciamento 

ambiental junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), de acordo com 

Resolução SEMAC n. 08/2009. Portanto, para a perfuração de um poço tubular, é necessária 

autorização do órgão ambiental.

Projeto Ambiente Limpo
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Objetivos

• Verificar os consumidores de água subterrânea;

• Verificar se o empreendimento está conectado à Rede Pública de Abastecimento de Água;

• Atender os Ofícios do Ministério Público e DECAT, com relação a poço de captação de 

água subterrânea;

• Elaboração de relatório e resultados sobre a evolução do projeto;

• Reuniões para definir novas metas e a ampliação do projeto, com relação às atividades 

desenvolvidas pelo Projeto;

• Adoção de instrumentos de polícia administrativa, tais como notificação, autuação de 

empreendimento não conectado à rede pública de abastecimento, bem como a licença 

ambiental do poço de captação de água subterrânea, expedida pelo IMASUL, e sua 

atividade como um todo;

• Realizar vistorias nos empreendimentos que realizaram o tamponamento dos poços de 

captação de água subterrânea e que realizaram a conexão a rede pública de 

abastecimento de água;

• Fiscalizar empreendimentos potencialmente poluidores.

Os objetivos propostos do projeto são os seguintes:

Ciente dessa problemática, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através do Programa 

Ambiente Limpo, vem desenvolvendo ações preventivas. As atividades desse programa focam 

a diminuição de pontos de acesso ao lençol freático, através da constatação da existência de 

poços de captação de água subterrânea e orientação quanto à necessidade da desativação e 

tamponamento dos mesmos.

A Fiscalização de Imóveis e Atividades 
Ocorre para Atendimento de:

• Denúncias recebidas na Divisão de Fiscalização e Monitoramento Ambiental – DFMA;

• Ofícios do Ministério Público, DECAT, SESAU e entre outros; 

• Empreendimentos potencialmente poluidores.
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Fiscalização Ambiental

Ações e documentos emitidos pela fiscalização realizada pelo Programa Córrego Limpo, 

Projeto Ambiente Limpo e Divisão de Fiscalização e Monitoramento Ambiental.

Legislação DFMA Convênio

Artigo 35 do Decreto 
Municipal 7884/99

728 - 728

TotalDescrição

Operar sem licença ou em 
desacordo com a licença 
ambiental concedida

Artigo 35 do Decreto 
Municipal 7884/99

- 26 26
Por não conexão a rede 
distribuidora de água

Artigo 61 da Lei Municipal 
2909/92

75 83 158
Por não conexão a rede 
coletora de esgoto

Artigo 76 c/c 77 da 
Lei Municipal 2909/92

35 2 37
Lançar ou liberar poluentes 
nos recursos ambientais

-

Artigo 88 da Lei Municipal 
2909/92

50 - 50
Poluição sonora

Outras infrações 31 - 31-

Total 1.246- 976 270

Artigo 8 da Lei Municipal 
2909/92

57 6 63
Despejar água servida 
em logradouro público

Artigo. 61 da lei Municipal
2909/92 C/C Artigo. 9, 
I do anexo
único do decreto 
n. 12.071/2012

- 134 134

Tamponamento do 
Poço de Captação 
de Água Subterrânea

Para o Licenciamento 
do Poço de Captação 
de Água Subterrânea

Artigo 35 inciso II do 
Decreto Municipal 7884/99

19 19
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Notificações e/ou Auto 
de Infrações Gerados

Região Urbana LAS LP LI LO

Anhanduizinho

Bandeira

Centro

Imbirussu

Lagoa

Prosa

42

34

58

17

12

23

12

12

12

6

8

11

28

18

27

18

12

35

41

34

43

16

8

33

355

373

664

208

253

286

Guia de 
Consultas

Licenças DLMA Emitidas 2014

Segredo

Zona Rural

30

9

21

10

29

6

17

20

319

153

Total 225 92 173 212 2.611

Cadastro e Avaliação Imobiliária

Cadastrar os imóveis urbanos e rurais do Município, para possibilitar, entre outros fins, a 

tributação e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e taxas de remoção de lixo, 

no caso de imóvel predial, bem como atualizar as informações que são alteradas no decorrer da 

existência do imóvel, essa é a missão do Cadastro Imobiliário.

Especificação 20142013

19.022

9.443

Alteração Boletim – Informação Cadastral

Implantação Boletim – Informação Cadastral

17.586

4.692

165
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Total 34.39129.588

494

251

175

2.891

9

Certidão de Cadastramento 

Certidão de Demolição

Processos Diversos 
(Construção, Notificação, Revisões e Regularizações

Certidão de Valor Venal

246

296

4.013

5

1.800Isenção de IPTU 2.256

800Reavaliação de IPTU

Especificação 20142013

Avaliação Imobiliária 

O objetivo da Avaliação Imobiliária é elaborar estudo da planta de valores genéricos, para 

lançamento de IPTU e ITBI, além de elaborar laudos para orientar processos de indenização 

por desapropriação, alienação, locativo, contrapartida financeira, contribuição de 

melhorias e outorga onerosa.

Especificação 20142013

101

254

28

79

684

93

118

81

Guia de ITBI Urbanas

Guia de ITBI Rural

Processo de Reavaliação de ITBI

Processo de Verificação de IPTU

Elaboração de Laudos/Contrapartida Financeira

Processo de Desapropriação

Processo de Desafetação, Permuta e Alienação

Informar Setor de Cálculo

93

452

6

61

729

108

89

66

13

12

212

Processo de Loteamento

Homogeneização

Diversos

5

12

390
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Evolução Histórica do IPTU

258.017

103.768

Imposto Predial (R$)

Imposto Territorial (R$)

242.562

103.914

Especificação 20152014

234.702

107.736

2013

226.310

107.748

2012

217.167

107.672

2011

207.239

103.075

2010

310.314 324.839 334.058 342.438 346.476 361.785Total

Área edificada (m²)

Especificação 201520142013

29.104.171,02 30.153.362,70 31.773.671,06

Total de Área Edificada

Cartografia, Patrimônio e Averbação

A Cartografia tem como objetivo a manutenção do Sistema Cartográfico Municipal, 

permitindo que a administração tenha condições de adotar projetos e implantar políticas 

públicas. Visa o bem estar da população, bem como implantar o Cadastro Técnico 

Multifinalitario, de onde procede boa parte dos recursos para a administração municipal, 

utilizando a topografia e aerofotogrametria, na observância de toda a legislação para a 

aprovação dos loteamentos e desmembramentos.

95

241

31

Levantamentos Topográficos Para Fins de Desapropriação

Levantamentos Topográficos Para Fins de Retificação

Levantamentos Topográficos Para Fins de Abertura de Matrícula

48

348

37

Especificação 20142013

Levantamentos Topográficos Para Fins Judiciais

Levantamentos Topográficos Para Fins de Loteamento, 
Remembramento, Desdobro e Georreferenciamento

33

226

17

155
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Cadastro no Sistema de Informação Geográfica – SIG  

Projetos de Loteamentos Aprovados

Lotes Gerados a Partir dos Projetos de Loteamentos Aprovados

Projetos de Remembramento, Desmembramento 
e Desdobro Aprovados

Lotes Gerados a Partir dos Remembramentos, 
Desmembramentos e Desdobros Aprovados

Projetos para Abertura de Matrícula Aprovados

Área Total dos Projetos Aprovados (m2) 

Certidões de Retificação de Imóveis Urbanos Emitidas 
(Lei Federal 10.931/2004)

Certidões de Perímetro Urbano Emitidas

Certidões de Limites de Lotes Urbanos Emitidas

0

4

956

354

802

6

16.907.924,9

160

68

4.081

153

4

1.582

411

946

12

10.317.315,5

168

25

3.579

Especificação 20142013

Certidões de Numeração Emitidas

Certidões de Cancelamento de Projeto Aprovado

Certidões de Tramitação de Processo de Loteamento

Certidões de Uso Conforme/Conformidade

9.334

18

2

4

7.449

10

1

2

Certidões de Assuntos Diversos 
(Edificação, correção de matrícula, etc)

62 39

Patrimônio e Averbação Imobiliária

O objetivo é zelar pela guarda e controle dos títulos de propriedade dos imóveis de domínio 

público da Prefeitura, manter permanentemente atualizado o inventário e o cadastro de bens 

imóveis do município, executar averbação dos títulos de propriedade oriundos dos Cartórios de 

Registro de Imóveis e manter atualizados os dados dos proprietários, implantação das 

inscrições imobiliárias dos loteamentos novos, desapropriação, remembramento, desdobro, 

desmembramento, rural e áreas que estão dentro do perímetro urbano deste município.
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Especificação 20142013

18

20.334

256

7

9

797

566

3.071

992

Abertura de Matrícula de Imóveis Públicos

Averbação de Imóveis

Averbação ex-ofício

Implantação de Inscrição Imobiliária Urbana

Implantação de Inscrição Imobiliária Rural

Processos Diversos

Registro de Contratos

Lotes Gerados a partir da Aprovação de Loteamentos

Lotes Gerados a partir da Aprovação de Remembramento, 
Desmembramento e Desdobro

7

18.139

2.993

12

16

971

802

677

1.081

Áreas Verdes e Posturas Ambientais

Áreas Verdes e Posturas Ambientais tem por atribuições executar ações de fiscalização de 

posturas urbanas na limpeza de terrenos, queimadas e atividades agressoras em árvores de 

vias públicas e gerenciamento das áreas públicas. É responsável pela coordenação de controle 

e direcionamento da arborização urbana de acordo com as diretrizes estabelecidas no Plano 

Diretor de Arborização – PDAU.

Especificação 20142013

19.602

1.272

2.208

1.816

1.920

169

Podas de Árvores (Seintrha e Energisa)

Remoção de Árvores

Trituração/Poda

Vistorias Realizadas

Solicitações Efetuadas

Notificação por Poda/Remoção

40.558

1.740

1.881

1.472

1.572

115
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15.639

39

52

96

Notificação por Falta de Limpeza de Terreno

Notificação por Queimada

Notificação por Invasão de Áreas Públicas

Vistorias de Áreas Públicas

10.328

45

63

125

Total 42.81357.899

Especificação 20142013

Divisão de Fiscalização de Políticas 
e Educação Ambiental – DFPE

No cumprimento de suas atribuições a Divisão de Fiscalização, Políticas Sustentáveis e 

Educação Ambiental – DFPE, durante o ano de 2014, desenvolveu ações integradas aos seus 

três eixos de trabalho, sempre buscando a interação, articulação e integração com os diversos 

setores da sociedade civil e do poder público que são relacionados com a temática ambiental 

(Empresas, Cooperativas, ONGs, Universidades, Escolas de Ensino Fundamental e Médio, 

Secretarias e Fundações do Poder Público Municipal, Estadual e Federal e entre outros). Foram 

estabelecidas parcerias e Termos de Cooperação mútua para a viabilização das ações, tais 

como Águas Guariroba, Consórcio Guaicurus, UCDB, Solurb e demais.

Eixo da Fiscalização

Neste item foram desenvolvidas vistorias de fiscalização nos diversos postos de coleta seletiva 

instalados em toda a cidade, nos condomínios verticais e horizontais, em setores do Poder 

Público e outros. Também foram realizadas vistorias em áreas públicas objeto de degradação 

ambiental, invasão ou qualquer outra área antropizada.

Eixo das Políticas Sustentáveis

No que refere a esse item foram executadas ações inerentes aos Convênios com o governo 

federal: Convênio 775088 (PMCG, FNMA), Convênio 773510 (PMCG, MMA). Desenvolvimento 
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de amplo processo de reflexão e conscientização ambiental nos diversos setores da sociedade 

civil e Poder Público, onde foram realizadas as seguintes atividades: Palestras, Oficinas, 

Workshops, Plantios, Rodas de conversa e outros. Também foram adquiridos 250 Equipamentos 

de Proteção Individuais (EPIs) para os catadores de materiais recicláveis de Campo Grande.

No encaminhamento da Política local de resíduos sólidos foi instalado o processo de licitação 

para a contratação de empresa para a elaboração do Plano de Coleta Seletiva (PCS) de Campo 

Grande, este processo já deflagrado envolve todos os setores locais inerentes a temática dos 

resíduos sólidos e deverá culminar em 2015, com uma Conferência Municipal para a validação 

do PCS/CG-MS. A DFPE por meio do seu Chefe de Divisão integra o Grupo de Trabalho 

constituído pelo excelentíssimo senhor Prefeito de Campo Grande (Diogrande 01/08/2014), 

para a sistematização da transição do Lixão para a Usina de Triagem de Resíduos. No que se 

refere à consolidação de ações de políticas sustentáveis as ações desenvolvidas alcançaram 

de forma direta ou indiretamente um público de 5.500 pessoas.

Destacamos ainda, que a DFPE exerce a Coordenadora Executiva do Fórum Municipal do 

Lixo e Cidadania, com reuniões mensais congregando diversos setores inerentes a temática 

dos resíduos.

Eixo da Educação Ambiental

O quesito Educação Ambiental foi durante o ano de 2014, o que mais êxito obteve nas 

integrações e interações inerentes a consolidação das atribuições previstas para a DFPE. Por 

meio de práticas de educação ambiental, emanadas a partir dos quatro CEAS (Anhanduí, 

Imbirussú, Polonês e Florestinha) foi possível alcançar um público de aproximadamente nove 

mil pessoas, entre alunos de escolas de educação infantil, de ensino fundamental e médio, 

universitários, idosos, associação de moradores, ONGs e outros.

Em 2014, no segundo semestre, ações de educação ambiental itinerante, realizadas a partir de 

um veículo Van adaptada com datashow, microfones, no qual funciona um arquivo de material 

didático e subsídios que são distribuídos, também são oferecidas apresentações teatrais. 

Essas ações desenvolvidas nas comunidades estão abrangendo um público de pelo menos 

3.5000 pessoas em escolas, unidades básicas de saúde da família, centros comunitários, 

associação de moradores e outros.

Ressalta-se que os três eixos de trabalho supracitados interagem entre si, articulam-se em 

reflexão e prática, permeando todas as atribuições previstas para a DFPE conforme 

explicitamos a seguir: 
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• Encerramento das atividades de educação ambiental itinerante na Escola Municipal 

Licurgo de Oliveira Bastos, realizado no dia 04 de dezembro de 2014;

• O CEA Imbirussú recebeu um grupo de idosos da Vila Corumbá para atividades de 

educação ambiental em interação com a cultura regional, no dia 05 de dezembro de 2014;

• Finalização anual do Fórum Municipal do Lixo e Cidadania, avaliação e planejamento 

2015, foi realizado no dia 11 de dezembro de 2014;

• Plantio de 1200 mudas em fazenda na APA do Guariroba para recomposição ambiental 

realizado no dia 13 de dezembro de 2014.

Plantio de mudas - Dia da árvore.

Dia Mundial do Meio Ambiente.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, TURISMO E DO AGRONEGÓCIO 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e do 

Agronegócio - SEDESC tem como missão promover o desenvolvimento autossustentável e 

competitivo do Município por intermédio da formulação de políticas públicas e ações 

intersetoriais em: agronegócio, indústria, comércio, serviços, turismo, ciência e tecnologia, 

pesca, respeitando as particularidades de cada segmento e da sociedade.

A seguir são apresentadas as principais ações desenvolvidas por esta Secretaria no 

exercício de 2014:

174

Turismo, Ciência e Tecnologia

O Turismo é responsável pelo desenvolvimento e apoio aos eventos que geram trabalho e renda 

para a economia local, estabelecendo parcerias com empresas privadas e órgãos 

governamentais, promovendo o intercâmbio de ações com outros municípios que compõem a 

região turística.

A área de Ciência e Tecnologia desenvolve ações que buscam viabilizar a difusão e aplicação do 

conhecimento na melhoria da qualidade de vida da população através da elaboração e 

implantação de projetos que promovam a economia do município.

Telecentros

Salas de informática composta de 10 estações (computadores), configurados com sistemas 

operacionais e aplicativos (softwares) livres e de código aberto. Equipamentos como mesas, 

cadeiras, impressora e câmera de segurança em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED para contratação de professores, com a finalidade de ministrar cursos 

básicos de informática.

• Visita técnica nas 23 unidades dos Telecentros;

• Contratação de 15 agentes de inclusão digital que são os monitores bolsistas do 

programa em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia por meio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq;

• Acompanhamento e monitoramento dos bolsistas nas unidades de trabalho – 

Telecentros, e acompanhamento no Curso oferecido pela Universidade Estadual da 

Bahia no Núcleo de Formação para Inclusão Digital - NID;
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• Formatação dos computadores e instalação de programas em um total de 111 

computadores;

• Serviços de infraestrutura para adequação das salas.

Visita do Prefeito Gilmar Olarte ao Telecentro do Instituto 

de Desenvolvimento Evangélico no Portal Caiobá 

Participações em Eventos

Exposições - Foram organizadas exposições em parceria com a Associação Campo-grandense 

de Orquidofilia e Ambientalismo - Acoa:

• 9ª Exposição Nacional de Orquídeas de Campo Grande - MS;

• 6ª Exposição Nacional da Cattleya Nobilior;

• 6ª Exposição Estadual de Orquídeas.
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Turismo

Feira de Antiguidades

A Feira de Antiguidades foi criada por decreto de lei e, a partir de então, é realizada no segundo 

domingo de cada mês na Praça Ary Coelho, proporcionando espaço para divulgação, exposição 

e comercialização de produtos desse gênero. Em consequência a esta ação de fomento, os 

comerciantes das peças antigas criaram a Associação dos Colecionadores de Antiguidades.

Ações Realizadas

• Capacitação de 40 estagiários para atendimento aos Centros de Atendimento ao Turista em 

parceria com SINGTUR, Campo Grande Convention & Visitors Bureau, ABAV/MS e SESC;

• Capacitação para agentes de manipulação de carnes para aprimorar o manuseio dos 

profissionais de açougues e supermercados que manipulam e comercializam carne em 

Campo Grande, em parceria com SENAC, SELETA, BIG BEEF e AMAS;

• City Tour onde atende ao projeto “Conhecendo minha Cidade” visando à inclusão social 

das comunidades carentes e da Rede de Ensino Público. Em 2014, foram atendidos 

3.941 passageiros dentro dessa gratuidade;

• Receptivo “Conheça e Ame Campo Grande” apresentações culturais e artísticas para 

turistas, que passaram pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande durante os 

meses de julho e agosto, em parceria com a FUNDAC, FUNDETUR e INFRAERO;

• Casa do Turismo espaço para abrigar associações, organizações e entidades de classe 

do trade turístico, servindo também de ponto de apoio para a divulgação da cultura do 

município em parceria com ABIH/MS, ABAV/MS, ABRASEL/MS, ABRAJET/MS, 

ABLA/MS, SINGTUR/MS, ACTUR, Associação dos Artesãos de Campo Grande, Campo 

Grande Convention & Visitors Bureau;

• Turismo Rural para fortalecimento de tal pratica no município de Campo Grande 

desenvolvendo ações como consultoria para diagnóstico das propriedades, estratégia 

de mercado, viabilidade econômica do empreendimento, busca de público alvo, em 

parceria com SEBRAE;

• Memorial da Cultura Indígena com realização da Exposição “Nosso Povo, Nossa Terra, 

Nossos Índios” que apresenta através de fotos as nações indígenas Kamba, Guarani, 

Terena, Osaié, Atikum, Cadiuéu e Kinikinau.
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Ônibus City Tour – Projeto “Conhecendo minha Cidade”

Casa do Turismo. 
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Apoio a Eventos

• Festival dos Centenários da Imigração Japonesa e da Ferrovia e IX Festival do Sobá;

• Projeto “Poderosas do Brasil” - Loja C&A em parceria com a FUNDAC, SEMADUR e 

AGETRAN;

• Natal Solidário dos Jovens Moradores de Rua.

Festival dos Centenários da Imigração Japonesa e da Ferrovia e IX Festival do Sobá

Participação em Fóruns e Conselhos

• Fórum de Turismo de Mato Grosso do Sul;

• Fórum Regional Caminho dos Ypês;

• Conselho Municipal de Turismo;

• Conselho Municipal da Juventude; 

• Comitê de Enfrentamento à Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e 

Adolescentes – CONCEX/MS.
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Participação em Eventos Nacionais

• Conferência Internacional de Ecoturismo e Turismo Sustentável em Bonito - MS; 

• Visita técnica no SESC Arsenal e Casa do Artesão em Cuiabá – MT;

• Festival de Turismo das Cataratas – FITCATARATAS em Foz do Iguaçu - PR. 

Projetos

• Centro de Visitação Turístico Cultural Morada dos Baís, em parceria com SESC;

• Capacitação dos Taxistas em parceria com o Sindicato dos Taxistas de Mato Grosso Sul 

– SINTÁXI;

• Fabricação de novos Centros de Atendimento ao Turista;

• Criação do Plano de Marketing do Município em parceria com Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul – FECOMÉRCIO.

Agronegócio, Indústria, 
Comércio e Serviços

O Agronegócio é responsável pela execução de programas e projetos que prestam serviços de 

assistência técnica e extensão rural às comunidades da Agricultura Familiar, Orgânica e 

Convencional, buscando aumentar a produção e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com base na sustentabilidade.

O Setor de Indústria, Comércio e Serviços promove o desenvolvimento do aumento da 

produção econômica intermediando os projetos entre as fontes de captação de recursos e as 

entidades representativas, executando diretamente ações de capacitação em gestão 

empresarial e de mão de obra por meio das incubadoras municipais.
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Programa de Aquisição de Alimentos – PAA

Em sua 5ª Edição, o Programa executado em conjunto com o Ministério de Desenvolvimento 

Social de Combate à Fome – MDS possibilita a aquisição e distribuição de alimentos produzidos 

pelos agricultores familiares do município às entidades beneficentes para atendimento às 

famílias da rede Socioassistencial. Em 2014 foram adquiridos, aproximadamente, 253 

toneladas de produtos hortícolas, beneficiando 400 agricultores familiares e 121 entidades 

beneficentes, totalizando 72.500 pessoas assistidas diretamente.

Agronegócio

Ações Realizadas

• Projeto de Orgânicos – seleção e capacitação de produtores em sistemas orgânicos, 

através de cursos, treinamentos, palestras, dias de campo e viagens técnicas. Foram 

instaladas 125 hortas agroecológicas através de convênio com o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;

Preparo da muda de hortaliças

• Feira de Orgânicos – É realizada às quartas-feiras e aos sábados na Praça do Radio 

Clube e no estacionamento do Paço Municipal. Hoje, com 15 bancas e atendimento 

aproximado de 80 pessoas ao dia;

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, TURISMO E DO AGRONEGÓCIO 
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• Alimentação Escolar – Em atendimento aproximado de 170 mil alunos da Rede Pública 

de Ensino, a SEDESC em parceria com o Programa Nacional de Alimentação – PNAE e a 

ORGANOCOOP elaboram a produção para o fornecimento;

• Dia de Campo – Metodologia de extensão rural, usada para repassar técnicas e 

informações aos produtores da Agricultura Familiar;

• Produção Agroecológica Integrada e Sustentável – PAIS - São 70 hortas agroecológicas 

irrigadas, instaladas a partir de um kit padronizado adquirido pelo SEBRAE/MS com 

recursos da Fundação Banco do Brasil, implantados e assistidos pela SEDESC, 

certificando 40 produtores de orgânico;

• Abertura e Manutenção de Vias Internas – Para melhoria ao acesso à Zona Rural do 

Município, em parceria com a SEINTRHA;

• Produção de Maracujá Orgânico - Incentivo à produção de maracujá orgânico no 

Assentamento Três Corações, envolvendo 5 produtores e uma área total de 2,5 

hectares. Além da assistência técnica, a SEDESC fornece sementes e demais insumos 

para o plantio.

Projetos

• Banco de Sementes – O projeto em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA visa à divulgação e o incentivo à utilização de adubação verde 

entre os produtores de orgânicos, trabalhando o conceito de associativismo;

Feira de Orgânicos – Praça do Radio Clube
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Ações

Indústria, Comércio e Serviços

• Projeto de Extensão junto às Universidades – Possibilitar o acesso às tecnologias 

desenvolvidas e oportunizar a pratica de campo aos acadêmicos;

• Construção de Pontes de Concreto – Construção de 9 pontes de concretos em estradas 

vicinais, onde garante a livre circulação de mercadorias no meio rural, e trazem 

segurança aos produtores na assistência às suas famílias. Projeto por intermédio de 

convênio com o MAPA.

• Oficina de qualificação sobre o Sistema Municipal de Incubação e Plano de Negócios;

• Banca julgadora de propostas aos interessados em incubação;

• Treinamento sobre Planejamento Tecnológico, Psicologia na Ótica do 

Empreendedorismo, Estratégias de Comercialização, Empreendedorismo e 

Planejamento Financeiro, em parceria com a Incubadora de Empresas da Fundação 

Manoel de Barros - INTERP;

• Círculo de palestras sobre o “Dia do Crédito”, realizado com apoio do SEBRAE;

• Fórum sobre Sustentabilidade, parceria com os Correios;

• Encontro de Empreendedores onde compareceram, aproximadamente, 100 pessoas 

diretamente ligadas ao setor de Indústria, Comércio e Serviços;

• Participação da equipe técnica, no IX ERINCO – Encontro Regional de Incubadoras do 

Centro Oeste, que foi realizado na cidade de Pirenópolis/GO; 

• Consultoria sobre “Diagnóstico da Situação Atual das Incubadoras Municipais e 

Acompanhamento das Práticas Levantadas”, em convênio com o SEBRAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, TURISMO E DO AGRONEGÓCIO 
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Parcerias

• Termo de Cooperação firmado entre a SEDESC e o Conselho Regional de Economia de 

Mato Grosso do Sul – CORECON, para assessoramento aos empresários incubados e 

aos da região das Incubadoras Municipais, na formação de preço de venda, 

planejamento financeiro, análise de custos operacionais, viabilidade de negócio, onde a 

finalidade é o fortalecimento das empresas, frente ao mercado de trabalho;

• Cooperação técnica com os Correios, para apoio e doação de matérias primas 

descartadas pela ECT, como pallets, uniformes usados e malotes de lona para serem 

transformados em bolsas.

• Parceria com a SESAU para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, 

tais como mochilas, camisas e chapéus tipo caçador para transformação em artesanato;

• Promoção de ações junto à Universidade Anhanguera, para apoio às Micro e Pequenas 

Empresas incubadas e as do entorno, para realização de atividades de extensão pelos 

acadêmicos dos cursos de graduação de Psicologia, Administração, Nutrição, Ciências 

Contábeis, Tecnologia em Estética e Tecnologia em Design de Moda.

Pesca

Pesca e Aquicultura

O Setor de Pesca e Aquicultura tem como objetivo fomentar a produção de organismos 

aquáticos de forma sustentável, através da implantação de parques aquícolas, da regularização 

fundiária e ambiental, da realização de pesquisas e assistência técnica e da modernização de 

infraestruturas produtivas, com foco no potencial aquícola.

É a extração de organismos aquáticos, para fins de alimentação, recreação, produções 

industriais, incluindo a fabricação de rações para a alimentação de animais em criação, sendo a 

proteína animal mais saudável e consumida no mundo.
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Aquicultura

Aquicultura é o cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá, total ou 

parcialmente, em meio aquático.

1º Encontro de Piscicultores

Evento realizado nas festividades dos 115 anos de Campo Grande que promoveu o encontro de 

100 produtores, onde foram abordados temas sobre a produção do pescado e tecnologias para 

o desenvolvimento do setor na Capital, através da SEDESC.

1º Visita Técnica a Campo

Foram realizadas orientações técnicas a 30 Associações que envolvem, aproximadamente, 120 

criadores de alevinos para o desenvolvimento da produção e criação do pescado.

Palestra – 1º Encontro de Psicultores

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, TURISMO E DO AGRONEGÓCIO 
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1º Curso de Capacitação em Viveiros Escavados

Curso Técnico ministrado aos produtores dos Assentamentos na Escola Rural Leovegildo de 

Melo, em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC.

Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico – CODECON

Programa de Incentivos para 
o Desenvolvimento Econômico e
Social de Campo Grande – PRODES

Programa que dispõe sobre concessão de incentivos fiscais e extrafiscais que poderão ser 

utilizados como instrumentos de Politica Fiscal ou de fomento a instalação, ampliação ou 

relocalização de empresas industriais, comerciais ou de prestação de serviços no município.

Para atuar, o PRODES tem como principal instrumento de apoio o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico – CODECON.

Órgão colegiado que possui representantes de entidades públicas e privadas, responsáveis 

pela apreciação de processos de concessão de benefícios.

Ações Realizadas

• 528 atendimentos a pessoas físicas e jurídicas;

• 05 reuniões do CODECON realizadas;

• 50 cartas consultas protocoladas;

• 50 cartas consultas aprovadas (quadro abaixo);

• 02 vistorias conjuntas realizadas;
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• 70 Projetos de Leis encaminhados à Câmara Municipal;

• 35 Projetos de Leis aprovados pela Câmara Municipal;

• 18 Termos de Compromisso emitidos;

• 29 Notificações expedidas.

Investimentos R$

Projetos de Implantação

Projetos de Ampliação

Projetos de Ampliação/ Relocalização

589.998.120,65

11.061.000,00

665.106.542,01

Cartas Consultas Aprovadas Quantidade

22

3

25

2.086

67

1.406

Empregos
Previsão Previsão

Total 1.266.165.662,663.55950

Empresa Implantada através do PRODES.
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SECRETARIA MUNICIPAL 
DA JUVENTUDE

A Secretaria Municipal da Juventude – SEMJU, criada pela Lei n. 5.139, de 20 de junho de 2013, 

tem por finalidade articular junto a outros órgãos do Executivo Municipal, normas e 

procedimentos de planejamento, execução e acompanhamento das políticas públicas de 

estimulo à cidadania e qualificação profissional que possibilitem aos jovens a integração e a 

participação nos processos de: 
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Jogos para a juventude.

• Melhoria da qualidade de vida;

• Aumento da empregabilidade e da igualdade de oportunidade;

• Apoio na seleção técnica de benefícios de programas sociais;

• Organização de canais de comunicação e participação na sociedade civil e nas diversas 

comunidades do Município para indicação de prioridades na questão da juventude.

As atividades da Secretaria Municipal da Juventude tiveram início, com a sua estruturação, em 

maio de 2014, por meio de ações realizadas em parceria com órgãos e entidades municipais, 

das quais destacamos:

Com objetivo de integrar a comunidade jovem por meio de ações esportivas, culturais e de lazer 

foi realizado, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC e a Fundação 

Municipal de Esporte – FUNESP o 1º Jogos para a Juventude, que reuniu cerca de mil jovens.

1º Jogos para a Juventude
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Pedalada pela Vida.

Fortalecendo o pacto em favor da saúde dos jovens de Campo Grande, a Secretaria Municipal 

da Juventude apoiou e participou da Pedalada Pela Vida e Contra as Drogas, que aconteceu nos 

altos da Avenida Afonso Pena.

XVI Semana Nacional e 
Estadual Antidrogas

O Dia Internacional da Juventude é comemorado em 12 de agosto e nessa data, a SEMJU 

realizou na Escola Estadual Riachuelo, em parceria com a Agência Municipal de Trânsito – 

AGETRAN, um evento de sensibilização com palestra para os futuros condutores de Campo 

Grande. Na ocasião, foram entregues aos alunos o folder “Em Favor da Vida no Trânsito de 

Campo Grande” e o Estatuto da Juventude para que a sociedade conheça mais sobre as 

políticas públicas para a juventude.

Dia Internacional da Juventude
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Em julho de 2014 foi assinado o Termo de Parceria com a Fundação Social do Trabalho de 

Campo Grande para a oferta de cursos profissionalizantes nas áreas de Manipulação de 

Alimentos, Informática Básica e Secretariado. Esse projeto, de caráter inclusivo, visa capacitar 

os jovens para atuarem no mercado de trabalho e ganhar seu espaço empresarial na Capital.

Parceria Programa CREDIGENTE

A SEMJU, em parceria com o Conselho Municipal da Juventude, realizou a 5ª Semana Municipal 

da Juventude. Dentre as ações, destacamos a realização do 1º Sarau com a Juventude na 

Escola Estadual Joaquim Murtinho, que contou com a participação de professores, 

coordenadores e alunos da unidade. O Sarau tem o intuito de valorizar a cultura aproximando os 

jovens aos movimentos sociais saudáveis.

Sarau com a Juventude

Sarau da Juventude.

A Secretaria Municipal da Juventude participou de várias ações realizadas por outros órgãos e 

entidades municipais, como a Semana de Prevenção do Câncer de Mama, destacando a 
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Caminhada “Outubro Rosa”, com saída do Hospital do Câncer Alfredo Abrão até a Praça Ary 

Coelho, onde as mulheres receberam orientação sobre a prevenção do câncer de mama; o 

Apitaço - 16 dias de atividades para lembrar o Dia Internacional da Não Violência Contra as 

Mulheres, com aulas de ginástica, distribuição de material informativo sobre a Lei Maria da 

Penha; discussão do Plano Municipal da Diversidade Sexual, com reuniões técnicas com as 

secretarias e fundações do Poder Executivo, para implantar o Plano de Diversidade Sexual, 

focando a criação do Conselho Municipal de Diversidade Sexual e a Juventude LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros).

Apitaço – Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres.

Plano Municipal de Diverssidade Sexual.
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A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres realizou em parceria com a Secretaria 

Municipal da Juventude – SEMJU. No Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

MOEMA realizaram ações e atividades com as jovens mulheres e suas mães, por meio de 

avaliação física, de forma a coletar dados que identifiquem o percentual de gordura e índice 

de massa corporal, oferecendo um diagnóstico da atual sobre a condição física e 

promovendo orientação de saúde.

Dia 26 de Setembro: 
CRAS Moema

Em alusão ao Outubro Rosa, na manhã de primeiro de outubro, a SEMJU esteve presente na 

caminhada que teve como principal objetivo orientar as mulheres sobre a prevenção do 

cancêr de mama. A concentração foi no Hospital de Câncer Alfredo Abrão seguindo até a 

Praça Ary Coelho.

Dia 1º de Outubro: 
Outubro Rosa 
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Com o intuito de promover a saúde preventiva da população jovem, cerca de 600 pessoas se 

reuniram na Orla Morena de Campo Grande para participarem do Aulão de Ginástica, já que o 

mês ressaltou a campanha Outubro Rosa. A Secretaria Municipal da Juventude, com sua equipe 

técnica, esteve no local apoiando o evento da Funesp, promovendo testes de Índice de Massa 

Corpórea – IMC e aferição do percentual de gordura.

Dia 29 de Outubro: 
Aulão de Ginástica – Outubro Rosa 

Em comemoração aos 66 anos do aniversário do distrito de Anhanduí, a Secretaria Municipal da 

Juventude em parceria com a Prefeitura e Secretaria Municipal da Mulher estiveram apoiando o 

evento em ação comunitária para os moradores locais, com corte de cabelo, aferição de IMC e 

gordura corporal. Foi um dia festivo e muito gratificante no atendimento aos jovens.

15 de Novembro: 
Aniversário de Anhaduí

Representantes da SEMJU participaram da Parada da Cidadania LGBT, realizada pela 

Fundação de Cultura de Campo Grande – Fundac. 

Este evento visa promover a inclusão de todos, combater a discriminação e a intolerância por 

orientação sexual ou identidade de gênero e criminalizar a homofobia, de modo a garantir a 

efetivação da igualdade de oportunidades e a defesa dos direitos individuais, coletivos e difuso.

Dia 25 de Outubro: 
Parada da Cidadania LGBT
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Na manhã de terça-feira, dia 25 de novembro de 2014, as 08h, a equipe técnica da SEMJU 

esteve na ação da Secretaria Municipal da Mulher – SEMMU, apoiando o evento do dia 

Internacional da Não-Violência Contra as Mulheres. Na oportunidade, teve aula de ginástica do 

projeto Movimente-se da Fundação Municipal de Esporte, além de um "Apitaço" na Avenida 

Afonso Pena com a Rua Pedro Celestino, fazendo a distribuição de material informativo sobre a 

Lei Maria da Penha.

25 de Novembro: 
Apitaço – 16 dias de Ativismo –
Violência Contra Mulher

A SEMJU participou da reunião no Conselho Estadual da Diversidade Sexual - CEDS/MS. 

Trata-se de um encontro técnico com as Secretarias e Fundações da Prefeitura Municipal de 

Campo Grande, para discussão da implantação do plano de diversidade sexual, focando a 

criação do Conselho Municipal de Diversidade Sexual e a Juventude LGBT.

Dia 26 de Novembro: 
Discussão do Plano Municipal 
da Diversidade Sexual

A Secretaria Municipal da Juventude – SEMJU realizou, no dia 16 de dezembro de 2014, um 

jantar natalino proporcionado um filme, com atrações musicais, momentos de lazer e 

descontração. O objetivo foi incentivar e instruir esses jovens da Unidade Educacional de 

Internação – UNEI a reescreverem uma nova história.

Dia 16 de Dezembro: Natal Solidário 
na Unidade Educacional de 
Internação – Unei (Semi-aberto)
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Sensibilizada pelo estudo desenvolvido pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul – MPE 

através dos relatórios do Centro de Triagem e Encaminhamento ao Migrante – CETREMI, a 

Secretaria Municipal de Juventude – SEMJU desenvolveu em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS o evento: 

“Natal solidário para atender os jovens moradores de rua”, que aconteceu no dia 18 de 

dezembro de 2014. A celebração visa proporcionar aos jovens do CETREMI e do Centro POP, a 

oportunidade de promover horas de lazer e descontração, além de melhorar a autoestima das 

pessoas que frequentam os centros, proporcionando aos mesmos, um momento mais fraterno, 

com laços de união e respeito à dignidade do ser humano. 

Dia 18 de Dezembro: Natal com 
os Jovens Moradores de Rua 
(CETREMI e Centro Pop)

Ações Público EstimadoData

Ações e Eventos de 2014 

25/05

26/06

03/07

11/08

12/08

21/08

29/08

26/09

26/09

01/10

25/10

29/10

1.000 jovens

100 jovens

300 jovens

600 jovens

1.500 motoristas

300 jovens

400 jovens

800 alunos

500 pessoas

1.500 pessoas

1.000 jovens

250 jovens

Jogos para a Juventude

XVI – Semana Nacional e Estadual Antidrogas

Assinatura do Programa CREDIGENTE

Dia do Estudante

Abordagem Educativa no Trânsito

Assinatura do termo de Cooperação entre FUNSAT e SEMJU

Sarau com a Juventude

SARAU – Conselho Municipal da Juventude 

CRAS Moema – Avaliação Física

Outubro Rosa

Parada da Cidadania LGBT

Aulão de Ginastica – Outubro Rosa
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Ações Público EstimadoData

14/11

15/11

25/11

26/11

12/12

14/12

15/12

15/12

30 conselheiros/ 
autoridades

250 pessoas

150 pessoas no trânsito

20 ativistas

35 jovens

35 jovens

35 jovens

120 jovens

Posse do CONJUV

Aniversário de Anhaduí

Ativismo: Violência Contra Mulher – Apitaço

Discussão do Plano Municipal da Diversidade Sexual

Natal Solidário – UNEI Novo Caminho

Natal Solidário – UNEI Estrela Da Manhã

Natal Solidário – UNEI Tuiuiú

Natal Solidário – CETREMI e Centro POP

Total de Atendimentos 8.925-

* Público-alvo – Jovens de 15 a 29 anos.
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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – SEMMU foi criada em 29 de agosto de 

2013, e inaugurada com sede própria no dia 21 de agosto de 2014. É uma secretaria que tem 

o compromisso com a elaboração e defesa de políticas públicas destinadas à valorização 

da mulher na sociedade, com a missão de promover, elaborar, articular e coordenar políticas 

públicas direcionadas às mulheres, garantir a democracia, enfrentar à desigualdade de 

gênero, combater a violência e discriminação e valorizar a sua autonomia.
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Dia da Mulher
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Políticas para as 

Mulheres – SEMMU, em parceria com os Centros de Referências de Assistência Social - CRAS, 

nos centros comunitários e UBS realizam ações conjuntas direcionadas ao gênero.

Com o lema “Todo dia é Dia da Mulher”, sendo esse elaborado com a finalidade de proporcionar 

momentos de lazer, prestação de serviços à comunidade e principalmente informações quanto 

aos direitos da mulher e Lei Maria da Penha. Foram realizadas palestras, eventos culturais, 

ginástica laboral, oficinas de embelezamento (cortes de cabelo e sobrancelhas), artesanato, 

orientações sobre saúde bucal, saúde da família, pré-agendamento de exames (preventivos e 

mamografia) e informações sobre cursos técnicos disponíveis à população.

Cras Los Angeles
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Advogados da Mulher
Este convênio foi firmado no dia 23 de setembro de 2014, na Reitoria da Universidade 

Anhanguera - UNIDERP, entre a Instituição e a Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS. O 

principal objetivo é promover atendimento jurídico de maneira rápida e gratuita às mulheres 

vítimas de violência.

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres propôs a parceria ao Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade, com a finalidade de articular, promover e avaliar suas atividades de 

forma compartilhada, proporcionando o exercício de seus direitos, e principalmente para a 

execução de atividades de orientação dessas vítimas. 

A Secretaria será responsável pelo amparo das mulheres, no que tange ao atendimento e 

encaminhamento. A parceria da Universidade será a de orientar e realizar o encaminhamento 

jurídico, com a finalidade de auxiliar as mulheres em situações de violência doméstica, em 

condições referentes à possível separação, guarda dos filhos, visita dos pais e outros aspectos 

penais do processo judicial. 
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Casa da Mulher Brasileira 
A Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, será a primeira a ser entregue no País e está 

localizada na Rua Brasília, Quadra 2, no Jardim Imá. A ação é um dos eixos do programa 

“Mulher, Viver Sem Violência”, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República – SPM/PR. 

A Prefeitura Municipal representada pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, 

juntamente com a Sub Coordenadoria da Mulher do Estado do Mato Grosso do Sul, assim como 

outros órgãos públicos, se empenharam na concretização do projeto, com investimento 

totalizado em 9 milhões de reais.

Programa EMHA e SEMMU
É a inclusão no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV de critérios sobre a inserção de 

mulheres vítimas de violência, de seus filhos menores e dependentes como beneficiários do 

programa, firmado no dia 25 de julho de 2014 (Deliberação FUNDHAB n. 002) e devidamente 

publicado no DIOGRANDE n. 4.095, em 1 de setembro de 2014, entre a Secretaria de Políticas 

para as Mulheres e a EMHA (Agência Municipal de Habitação de Campo Grande), para a 

destinação de 5% das casas para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Trata-se de uma conquista, considerando a aprovação pelo Conselho Gestor do FUNDHAB, de 

critérios adicionais municipais para atendimento habitacional especial dos beneficiários no 

Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.
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A Casa da Mulher Brasileira concretiza o Pacto Nacional de enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, que atua em cinco eixos: Garantia de aplicabilidade da Lei Maria da Penha; 

Ampliação e fortalecimento da rede de serviços para as mulheres em situação de violência; 

Garantia dos direitos sexuais e reprodutivos; Enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de 

mulheres; Garantia da segurança cidadã e acesso à Justiça; Garantia da autonomia das 

mulheres em situação de violência e ampliação de seus direitos.

Atendimentos e Ações 
Nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Secretaria Municipal de Assistência 

Social - SAS são realizadas ações e projetos que visam melhorar a vida da comunidade de 

maneira a levar informações sobre os direitos das mulheres. A SEMMU faz parte da Rede, com 

parceiros que atuam contra a violência doméstica sofrida por mulheres. Compõe a Rede de 

proteção a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher - DEAM, Promotoria de Justiça de 

MS, Defensoria Pública e entre outros. 

Na Secretaria são realizados atendimentos de encaminhamento para DEAM de mulheres 

violentadas, oferecendo apoio, orientação jurídica e psicossocial através de seu Núcleo de 

Atendimento Psicossocial, que possui duas psicólogas e duas assistentes sociais. A parceria 

Botão da Vida.
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Atendimentos realizados pela Secretaria

Ação MulheresMês

Novembro

Novembro

Novembro

Novembro

Novembro
e Dezembro

600

56

1.000

73

Caminhada Outubro Rosa

Ação no Bairro José Abrão

Ação no Distrito de Anhanduí

Ação no CMU Picolé

16 dias de Ativismo pelo fim da violência contra a Mulher

Setembro 728
Atendimento no CRAS/SAS regiões: Moema, Canguru 
Guanandi, Los Angeles e Jardim Aeroporto

Outubro 355

Atendimento nas UBSF (Unidades Básicas de Saúde 
Familiar regiões: Estrela D'alva, Jardim Noroeste, Nossa
Senhora Aparecida e São Benedito e a Ação no Posto
Caravagio com o evento “Todo Dia é Dia da Mulher”

2.300

Total 5112

“Advogados da Mulher” disponibiliza atendimento jurídico às vítimas de violência doméstica, 

após triagem realizada na SEMMU, as quais são encaminhadas para o Núcleo Jurídico do Curso 

de Direito da Anhanguera – Uniderp.
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No final de 2014, através da Lei N. 5.413, de 8 de dezembro, foi criada a Secretaria Municipal 

de Segurança Pública de Campo Grande, que tem por objetivo elaborar e implementar as 

políticas de segurança pública na Capital, ampliar o atendimento e a proteção dos 

munícipes, assim como a efetivação e a consolidação da política municipal antidrogas.

Passaram a integrar essa secretaria a Guarda Civil Municipal, a Coordenadoria Municipal de 

Proteção e Defesa Civil e a Coordenadoria Municipal de Prevenção e Combate às Drogas.
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Apresentação do novo comandante da GCMCG.

Instituída pela Lei Municipal nº 2.749, de 10 de agosto de 1990, revogada Lei Municipal nº 4.520, 

de 19 de setembro de 2007, possui a missão institucional de proteger o patrimônio, bens, 

serviços e instalações públicas municipais. Com o advento da Lei Federal n. 13.022 de 8 de 

agosto de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, as suas atribuições foram 

determinadas de geral e específicas, buscando assim, determinar as ações municipal de 

segurança pública nos municípios.

O efetivo atual da Guarda Civil é de 1302 agentes, que realizam suas atividades diariamente em 

mais de 300 postos de serviço, como escolas municipais, Centros de Educação Infantil – CEINF, 

praças, unidades de saúde, prédios administrativos e parques públicos.

Guarda Civil Municipal 
de Campo Grande - GCMCG
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A Lei 5.413, que criou a SEMSP, prevê a extinção da Coordenadoria-Geral de Segurança Pública 

e a integração da Guarda Civil Municipal na execução das atividades da SEMSP. Contudo, a 

extinta Coordenadoria-Geral realizou diversas atividades no decorrer do ano de 2014 que 

contribuíram para a criação da SEMSP, fomentando assim, a integração das Instituições 

Estaduais e Federais de segurança pública no combate a criminalidade, violência e drogas.

Mesmo antes da criação da Secretaria a sua estrutura administrativa estava sendo 

desenvolvida. Desta forma, para demonstração das atividades, util izaremos o 

organograma da extinta Coordenadoria-Geral de Segurança Pública. Para a execução das 

suas finalidades e atribuições.

Da Estrutura  
A Coordenadoria-Geral de Segurança Pública contava com uma estrutura administrativa e 

operacional para a execução das atividades de prevenção e combate a violência e criminalidade.

Podemos definir três órgãos de gestão das atividades da Coordenadoria-Geral de Segurança 

Pública, a Unidade de Correição e Ouvidoria, o Comando da Guarda Municipal e a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Unidade de Correição é responsável em realizar as atividades de controle interno através das 

fiscalizações relativas ao cumprimento das normas disciplinares pertinentes a função de 

Guarda Municipal, consequentemente, de servidor público municipal, através de sindicâncias 

administrativas para a apuração dos fatos. A Ouvidoria se responsabiliza pelo controle externo, 

através do recebimento de denuncias e reclamações apresentadas à Instituição, pelo 

acompanhamento de procedimentos requeridos e necessários para o saneamento de 

solicitações e requerimentos. 

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC é o órgão municipal 

responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de Proteção e 

Defesa Civil no município. Sua principal atribuição é conhecer e identificar os riscos de desastres 

no município, preparando a população em todas as etapas. Atua ainda no estudo, definição e 

proposta de normas, planos e procedimentos que visem à prevenção, socorro, assistência e 

recuperação das áreas atingidas ou de risco.

O Comando da Guarda Municipal se responsabiliza em planejar, coordenar, executar e 

supervisionar todas as ações realizadas dentro da cidade. O objetivo principal das ações 

despendidas pela Guarda Municipal é o atendimento à população, no entanto, ações de 

fomento a qualificação e capacitação dos guardas municipais são realizadas, visando dar 

condições técnicas para uma melhor prestação de serviço.
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Atividades
No ano de 2014, a Coordenadoria-Geral de Segurança Pública realizou ações em diversas 

frentes de atuação, com foco no atendimento à população, no desenvolvimento profissional e 

na prevenção de desastres.

Unidade de Correição e Ouvidoria

• Instauração de aproximadamente 350 comissões para a apuração de 

irregularidades funcionais e/ou práticas de ações incompatíveis com as funções do 

cargo de Guarda Municipal;

• Abertura de aproximadamente 332 sindicâncias administrativas para a averiguação de 

indícios e apresentação de defesa e de contraditório;

• Aplicação de aproximadamente 80 advertências, 139 suspensões e o encaminhamento 

de 10 sindicâncias administrativas à Procuradoria Geral do Município - PGM para a 

abertura de processo administrativo disciplinar;

• Realização de aproximadamente 116 diligências a postos de serviço da Guarda 

Municipal, para a orientação e fiscalização das normas disciplinares inerentes aos 

servidores Guardas Municipais.

Coordenadoria Municipal de 
Proteção de Defesa Civil

• Formação da equipe de Prevenção e Minimização de Desastres com equipe de 

vistorias;

• Formação da equipe de Operações, composta pela Equipe de Plantão e Corpo de 

Voluntários;

• Formação da equipe Administrativo responsável pela tramitação de documentações;

• Aparelhamento das viaturas que atendem em vistorias técnicas, nas áreas de risco, em 

locais colapsados e eventos preventivos;

• Estrutura da Sala de Controle e Monitoramento, com mapeamento da cidade e 

dispositivos eletrônicos que possibilitam o acompanhamento meteorológico da cidade 

em tempo real, garantindo prevenção e a minimização dos desastres naturais;
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• Elaboração e implantação do Plano de Prevenção a Desastres em Ambiente Escolar, 

que visa identificar riscos nas escolas, com  atendimento em 115 unidades entre escolas 

e CEINF´s;

• Elaboração do Projeto deixe a Água Rolar, que visa conscientizar a população em não 

deixar lixo nas ruas para evitar alagamentos, nos Bairros Santo Antônio e Jardim Imá;

• Implantação do Centro de Monitoramento Pluviométrico, constituído de estações 

remotas de registro pluviométrico e fluviométrico em diferentes regiões da cidade, com o 

objetivo de monitorar áreas de risco em alagamentos, inundações e enxurradas;

• Ações de resposta a desastres que atingiram a cidade, bem como vendavais, 

inundações, alagamentos e enxurradas, atendendo desabrigados, orientando a 

população, desobstruindo vias públicas e acessos às residências;

•  Ações de interdições em áreas de risco, com ênfase no período de chuvas;

•  Ações de apoio em atendimento pré-hospitalar, bem como em Brigada de Incêndio em 

eventos públicos realizados na cidade.

Atendimentos Realizados em 2014 - COMPDEC
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Comando da Guarda Municipal

• Projeto de Estruturação do Centro de Ensino (SENASP/MJ), trata da de 01 biblioteca, 01 

laboratório de informática, 02 salas de aulas, 01 núcleo de atenção biopsicossocial, 01 

academia de condicionamento físico e defesa pessoal, realização de curso de 

epecialização lato sensu em Gestão em Segurança Pública e Defesa Social para 60 GMs, 

curso de Capacitação para Emprego de Equipamentos não Letais e Letais para 150 GMs;

• Criação do Banco de Talentos da GMCG, que busca valorizar e motivar os servidores. Foi 

criado um banco de dados na Divisão de Ensino com os currículos dos Guardas 

Municipais que possuam interesse em fazer parte do corpo docente da GMCG. Não se 

limita apenas às formações acadêmicas, mas a toda competência e experiência que 

possua voltadas às atribuições e competências legais da GMCG;

• Palestras do Projeto Escola Segura, é uma parceria entre a GMCG e a Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED, que consiste em palestras direcionadas a 

comunidade escolar, com a abordagem de temas ligados ao uso de álcool e drogas, 

bullying, segurança e entre outros;

• Projeto Guardas em Ação, é uma parceria entre a GMCG e Fundação Municipal de 

Esportes – FUNDESP, que visa a promoção da qualidade de vida dos Guardas Municipais 

através da prática regular de exercícios físicos e o acompanhamento nutricional;

Apresentação do novo comandante da GMCG.
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• Curso de Operacionalização para os guardas remanescentes com o intuito de capacitar 

os novos servidores quanto ao dia a dia da GMCG;

• Decreto de Criação e Regimento Interno da Banda de Música GMCG. Além de se 

apresentar representando toda a Instituição, a banda participa de ações comunitárias de 

inclusão social através da música;

• Curso de Formação Profissional/2014 (Rede/ EAD SENASP), dando continuidade à 

capacitação dos servidores, realiza a 2ª Fase do Curso de Formação Profissional para 

311 Guardas Municipais, oferecendo matérias como: Polícia Comunitária; Português 

Instrumental; Violência, Criminalidade e Prevenção; Redação Técnica; Uso Diferenciado 

da Força; Técnicas e Tecnologias Não Letais de Atuação Policial;

• Capacitação para facilitadores da 1ª Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil, 

para a realização dos debates da conferência os facilitadores e relatores passaram por 

uma capacitação, onde puderam conhecer melhor os temas e técnicas;

• Curso de Patrulha Escolar, visando capacitar os servidores na vigilância motorizada nas 

escolas municipais com a finalidade de inibir os atos de violência dentro e no entorno;

• Capacitação para utilização do AVA da Rede EAD SENASP para correta utilização das 

ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Rede Nacional de Educação à 

Distância da Senasp/MJ, com duração de 4 horas/aulas;

• Processo Seletivo pra o 1º Curso de Formação de Patrulheiro da Guarda Municipal, 

responsável pelo planejamento, execução e finalização do processo seletivo que contou 

com 471 inscritos;

• Teste de Aptidão Física – TAF visando incentivar a prática de saudável;

• Curso de Didática para Facilitadores visa instruir as atividades do Projeto Escola Segura 

da GMCG (PROESEG), quanto às técnicas e habilidades necessárias para a realização 

de palestras e aulas para os alunos da REME;

• Curso de Prevenção aos Problemas relacionados ao uso de Drogas, para atuação no 

Plano de Ação Local do Programa “Crack, é possível vencer”. Participaram na 

modalidade à distância, da capacitação oferecida pela Universidade Federal de Santa 

Catariana em parceria com a Secretaria Nacional Anti-drogas, com carga horária de 120 

horas;

• Palestra sobre Serpentes, para orientar quanto os riscos e o manejo;

• Curso Preparatório p/ ENEM (Parceira EGOV), uma parceria com a Escola de Governo 

Municipal para a disponibilização de vagas exclusivas para a GMCG para o Curso 

Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM;
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• Desenvolvimento das 2ª Olimpíadas da Guarda Municipal, os jogos são realizados em 

agosto de cada ano desde 2013, em comemoração ao aniversário da GMCG;

• Parceria com a Universidade Anhanguera-Uniderp para a realização de Grupos de 

Trabalhos com servidores da GMCG para desenvolvimentos de competências voltadas a 

psicologia organizacional;

• Primeira Turma de Agentes de Trânsito, 40 vagas para a realização do Curso de Agente de 

Trânsito, com a coordenação do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN – MS);

• Seminários sobre Redes de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, para discussão e 

integração entre os membros envolvidos;

• Inauguração das bases regionais administrativas da Guarda Municipal, aproximando a 

comunidade da Instituição;

Inauguração da base da Guarda no Centro.

•  A entrega de 14 viaturas duas rodas, provenientes de convênio assinado junto ao 

Governo Federal, através da Secretaria nacional de Segurança Pública – SENASP;

• A recuperação da frota da Guarda Municipal, que conta hoje com 62 veículos, sendo 37 

de quatro rodas e 25 de duas rodas, distribuídos em todas as sete regiões urbanas de 

Campo Grande;

• Realização do “1º jantar de gala da Guarda Municipal”, em comemoração a data de 

criação da instituição e ao aniversário da cidade;
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• A publicação do regimento interno da Guarda Municipal, proporcionando a 

regulamentação das atividades administrativas e operacionais da Instituição;

• A implantação do Boletim de Atendimento – BA, documento criado para quantificar e 

qualificar os atendimentos executados pela Guarda Municipal a população e a 

Administração.

Informações Operacionais

No ano de 2014, tivemos a quantidade de 66 Guardas Civis Municipais (GCM) exonerados, 

desfalcando a escala e causando impacto ao atendimento das unidades em suas regiões, além 

disso, houve a realocação de 82 GCM que atuam no Trânsito. Atualmente, contamos com com 

1.300 GCM atendendo o total de 322 unidades.

O gráfico a seguir apresenta a quantidade em percentual de GCM distribuídos por regiões. O 

Comando conta com um número elevado de servidores, pois o efetivo compõe Banda da 

Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito, GCM cedidos a outras Secretarias. 

Quantitativo de Guardas Civis Municipais – GCM
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Com o gráfico, podemos compreender (em percentual) como as unidades atendidas de nossa 

cidade estão distribuídas em regiões.

Quantitativo de Unidades Civis Municipais – GCM

Região Quantidade

Total 322

Anhanduizinho

Bandeira

Centro

Imbirussu

Lagoa

Prosa

Segredo

Comando

74

46

52

40

34

38

37

01



RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

213

Boletins de Atendimento – BA

Através das tabelas demonstradas, percebe - se as quantificações de atendimentos realizados 

em cada região especificamente, suas evoluções seja em Boletim de Atendimento – BA, com 

base nos Boletins de Ocorrência lavrados nas delegacias especializadas ou conforme 

evoluição. Portanto, pode-se concluir que a Base Anhanduizinho e Base Centro apresentam um 

número superior de BA’s já que essas contam com quase 40% do total de unidades atendidas. 

É válido salientar, que nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, as bases administrativas 

estavam em fase de implantação fazendo com que os dados apresentados fiquem 

comprometidos.

Quantitativo de Boletins de Atendimento 
(B.A.) - 2014

Região Quantidade

Total* 2.289

Anhanduizinho

Bandeira
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Imbirussu

Lagoa

Prosa

Segredo
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440

247

335
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252

* 2014 – totalizado até 30/11/14.
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Ordem de Serviço – O.S.

A elaboração das Ordens de Serviço documentam as ações exercidas pelos Guardas Civis 

Municipais dentro e fora da Instituição. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, seguiam um 

mecanismo já implantado por outras chefias, em que na maioria das vezes se desenvolvia 

apenas um documento para retratar um evento que abrangia vários dias. Com a troca de 

comando na Divisão de Operações – DIOP, no mês de março, a metodologia adotada para 

confeccionar essas O.S. foram alteradas, devido ao fluxo de guardas, a mudança constante 

de guarnição e coincidir com o mesmo período da implementação das bases administrativas, 

onde foi vislumbrado a necessidade de ser confeccionada diariamente as Ordens de Serviço, 

para minimizar erros. 

A tabela a seguir representa o quantitativo atendido mensalmente:

Mês Quantidade

Total 412

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

06

08

38

40

30

55

55

77

26

21

33

23
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Vale ressaltar, que o quantitativo de cada mês está de acordo com o calendario anual e com o 

planejamento municipal. Meses com datas comemorativas são recorrentes de maior número de 

eventos, as entidades públicas, como as escolas municipais também diferem um pouco no 

calendário, devido a cursos, festas folclóricas e dentre outros evento.

Escala do Apoio Operacional do 
Comando da Guarda Civil Municipal 

As Escalas do Apoio são confeccionadas diariamente, para controle do DIOP e do CCO, pois 

facilitam uma comunicação entre os setores, ou seja, quando há necessidade de acionar uma 

viatura para constatar uma ocorrência ou prestar algum apoio operacional, essa escala informa 

qual a viatura ou guarnição está de serviço na presente data e qual poderá auxiliar de forma mais 

eficaz e precisa a solicitação.

É confeccionado também um boletim informativo onde consta os nomes de todos os GCM que 

trabalharam durante o período de uma semana, de segunda-feira a domingo. Este documento é 

elaborado todo primeiro dia útil da semana seguinte, e é entregue ao Gabinete do Comando.

Faltas e Corregedoria

A Corregedoria também teve a metodologia modificada devido a mudança de gestão. Portanto, 

antes de ser encaminhada para as devidas providências cada base administrativa fica 

responsável em averiguar e confirmar a falta do GCM preenchendo um documento gerado pelo 

ÚNICO, para que seja feita a punição adequada, evitando erros como atestados médicos e/ou 

doações de sangue e dispensas diversas que possam ter ocasionado a ausência. Até o 

momento essas informações têm sido repassadas para o DIOP através dos relatórios semanais, 

enviados de cada base, juntamente com os cartões programas e fichas de viatura, após todo o 

levantamento que é gerado uma C. I. para constatar o ato infringido pelo GCM e tomada as 

devidas providências. 
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Cartões Programa e 
Fichas de Viatura

É feito o armazenamento dos cartões programas e das fichas de viaturas de cada base 

administrativa, assim como os boletins de atendimento, tal qual são documentos que 

comprovam a presença ou a ausência além de justificar o motivo da guarnição de serviço.

Essa documentação é repassada para o DIOP, semanalmente e mensalmente, após a leitura 

do material e das medidas cabíveis tomadas para cada procedimento padrão adotado. A 

documentação toma destino como arquivo, mas pode ser acessada a qualquer momento, 

se necessário.

Batalhão da Guarda Municipal em  atuação no trânsito da Capital.
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AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE CAMPO GRANDE

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande – AGEREG em 

cumprimento a sua missão de regular, fiscalizar os serviços concedidos à iniciativa privada e 

com sua competência outorgada por meio da Lei Municipal n. 4.423/2006, objetivando o 

rigoroso cumprimento dos contratos de concessão e da forma que as concessionárias prestam 

os serviços públicos adequados, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade tarifária 

aos usuários destes serviços concedidos, apresenta a seguir as principais atividades 

desenvolvidas no exercício de 2014.
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Conselho de Regulação

• Instalação e operação do Centro de Controle Operacional, previsto no Contrato de 

Concessão n. 330/2012;

• Marcos Executivos Contratuais Temporais do Sistema Municipal de Transporte Coletivo - 

Dados de Pesquisa “Matriz OD”, subcláusula 8.1.2.3 do Contrato de Concessão n. 

330/2012 - Processo Regulatório n. 54058/2014-70, de 30.06.2014;

• Reajuste da tarifa dos serviços de administração, manutenção e operação das áreas 

destinadas ao estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos de Campo 

Grande - Processo Fiscalizatório n. 50797/2014-00, de 17.06.2014; 

• Reajuste tarifário do Sistema Municipal de Transporte Coletivo Urbano – 2014 - Processo 

Fiscalizatório n. 70248/2014-16, de 27.08.2014.

No decorrer do exercício de 2014, o Conselho de Regulação realizou três reuniões ordinárias 

e duas reuniões extraordinárias, com pautas diversificadas, entre elas:

No ano de 2014, a Câmara Técnica de Transportes Coletivos realizou duas reuniões, com pautas 

diversificadas, entre elas:

• Centro de Controle Operacional (CCO);

• Matriz Origem-Destino; 

• Substituição provisória dos articulados.
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Atividades Regulatórias e
Fiscalizatórias 

Saneamento - Abastecimento de Água
e Esgotamento Sanitário 

Em 2014, a AGEREG procedeu às ações fiscalizatórias diretas e indiretas nas atividades da 

Concessionária Águas Guariroba, tais quais como fiscalizações in loco, controle e análise das 

informações prestadas através de relatórios previstos nas normas da concessão.

• Acompanhamento, por meio de processos fiscalizatórios e regulatórios dos 26 Marcos 

Executivos Contratuais contínuos e com prazos definidos;

• Reajuste Tarifário dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário - Exercício de 2015 - Processo Fiscalizatório n. 84860/2014-67, de 14.10.2014;

• Acompanhamento e Análise de indicadores das Tarifas dos Serviços de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sanitário;

• Acompanhamento e Controle da Taxa de Outorga Onerosa dos Serviços Públicos de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;

• Análise das Demonstrações Financeiras da Águas Guariroba S.A., referente ao Exercício 

de 2013 - Processo Fiscalizatório n. 17356/2014-89, de 24.02.2014;

• Conservação do Objeto da Concessão do Saneamento relativo ao Exercício de 2014 - 

Processo Fiscalizatório n. 25541/2014-62, de 01.04.2014;

• Análise do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato de Concessão n. 

104/2000 - Implantação do Programa Sanear Morena II (ampliação da rede de 

esgotamento sanitário na região urbana do Imbirussu) - Processo Regulatório n. 

40047/2014-85, de 09.05.2014;

• Análise do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato de Concessão n. 

104/2000 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário (aumento extraordinário do custo com energia elétrica, não considerada no 

reajustamento tarifário) - Processo Regulatório n. 92398/2014-62, de 11.11.2014;

• Utilização de recursos provenientes da conta “Fundo Social”, conforme condições 

previstas no Contrato de Concessão n. 104/2000 - Processo Fiscalizatório n. 

72169/2014-12, de 03.09.2014;
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• Demandas relativas à viabilidade técnica para implantação de rede de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário em diversas regiões do município (em andamento);

• Acompanhamento do cronograma de implantação das obras relativas ao Programa 

Sanear Morena II;

• Estudo Técnico relativo ao 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n. 104/2000 que 

trata do Anexo I do Edital de Concorrência n. 13/99 - Tabela de serviços (em andamento);

• Estudo Técnico em parceria com a Concessionária, objetivando os imóveis ainda não 

conectados ao sistema público de esgotamento sanitário existente, e que se enquadrem 

no perfil de população de baixa renda visando proporcionar condições para ligação do 

imóvel à rede coletora, bem como a efetiva universalização dos serviços de 

esgotamento sanitário, através da utilização de recursos provisionados da conta “Fundo 

Social” (em andamento);

• Em cumprimento a Lei Complementar n. 105/2007, que trata sobre os hidrantes no 

município de Campo Grande-MS, a AGEREG atuou na supervisão da elaboração do 

Plano Municipal de Implantação de Hidrantes, o qual é de responsabilidade do Corpo de 

Bombeiros em conjunto com a Concessionária Águas Guariroba (em andamento);

• Autuação de 28 Processos Regulatórios relativos a recursos de usuários;

• Acompanhamento do Marco Executivo Contratual relativo às perdas de água - Exercício 

2012 - Processo Fiscalizatório n. 95070/2013-35, de 10.12.2013;

• Autuação de Processo Fiscalizatório para apuração dos procedimentos de leitura dos 

medidores instalados no interior dos imóveis;

• Elaboração de Minuta do Decreto que institui a Comissão de Análise e Julgamento de 

Recursos (CAJUR) da AGEREG - Processo Regulatório n. 59368/2014-44, de 18.07.2014;

• Acompanhamento das notícias referente à qualidade da água dos mananciais que 

abastecem Campo Grande - Processo Fiscalizatório n. 6741/2014-28, de 23.01.2014. 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE CAMPO GRANDE

Sistema Municipal de Transporte Coletivo - SMTC

No exercício de 2014, a AGEREG procedeu às ações fiscalizatórias diretas e indiretas nas 

atividades do Consórcio, tais quais: fiscalizações in loco, controle e análise das 

informações prestadas através de relatórios previstos nas normas da concessão.
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• Reajuste Tarifário do Sistema Municipal de Transporte Coletivo Urbano - Exercício de 

2014 - Processo Fiscalizatório n. 70248/2014-16, de 27.08.2014;

• Substituição de veículos articulados por convencionais de 13,20 metros - Processo 

Fiscalizatório n. 50460/2014-58, de 17.06.2014;

• Marcos Executivos Contratuais - Sistema de Informações Georreferenciadas 

subcláusula 8.1.2.1 do Contrato de Concessão n. 330/2012 - Processo Regulatório n. 

50299/2014-02, de 16.06.2014;

• Marcos Executivos Contratuais – Dados de Pesquisa “Matriz OD” subcláusula 8.1.2.3 do 

Contrato de Concessão n. 330/2012 - Processo Regulatório n. 54058/2014-70, de 

30.06.2014;

• Análise das Demonstrações Financeiras do Consórcio Guaicurus referente ao Exercício 

de 2013 - Processo Fiscalizatório n. 58698/2014-11, de 17.07.2014.

Terminal Rodoviário Senador 
Antônio Mendes Canale

• Acompanhamento do Relatório de Partidas Realizadas, enviados mensalmente pela 

Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande Ltda. (CTRCG);

• Reajuste Tarifário - Terminal Rodoviário: Senador Antônio Mendes Canale - Exercício de 

2015 - Processo Fiscalizatório n. 84852/2014-39, de 14.10.2014;

• Análise das Demonstrações Financeiras da CTRCG - Concessionária do Terminal 

Rodoviário de Campo Grande Ltda., referente ao Exercício de 2013 - Processo 

Fiscalizatório n. 14162/2014-86, de 13.02.2014;

• Análise do Pedido de alteração do Capital Social - Cláusula 5ª do Contrato Social da 

CTRCG - Processo Regulatório n. 88861/2014-71, de 29.10.2014;

• Acompanhamento e Controle da Taxa de Outorga Onerosa do Terminal Rodoviário 

Senador Antônio Mendes Canale;

• Cumprindo sua função regulatória e fiscalizatória foram realizadas visitas técnicas in 

loco no Terminal Rodoviário de Campo Grande para aferir e conferir o estado de 

conservação, limpeza e manutenção das instalações, dos equipamentos, serviço de 

atendimento ao público, bem como a operação em geral.
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No exercício de 2014, a AGEREG procedeu às ações fiscalizatórias diretas e indiretas nas 

atividades da Concessionária, tais como fiscalizações in loco, controle e análise das 

informações prestadas através de relatórios previstos nas normas da concessão.

• Acompanhamento e fiscalização do Contrato de Concessão n. 332/2012. Realizadas 

fiscalizações nas dependências dos Aterros Sanitários Dom Antônio Barbosa I e II para 

verificação dos procedimentos adotados para pesagem dos caminhões provenientes 

da coleta de resíduos sólidos, operacionalização e destinação do chorume gerado (em 

andamento) - Processo Fiscalizatório n. 10696/2013-06, de 07.02.2013;

• Acompanhamento da implantação, operação e manutenção do Crematório de animais 

de pequeno porte. Análise e aprovação do projeto executivo em parceria com outras 

Secretarias Municipais. Elaboração de novo cronograma de implantação da unidade de 

cremação (em andamento) - Processo Fiscalizatório n. 25514/2013-14, de 01.04.2013;

• Acompanhamento do desenvolvimento e a implementação de Programa de Educação 

Ambiental (em andamento) - Processo Fiscalizatório n. 28986/2013-06, de 11.04.2013;

• Acompanhamento da implantação e gerenciamento dos Ecopontos. Realizadas 

reuniões e visitas técnicas com SEMADUR e SEINTRHA objetivando a definição das 

áreas para execução das obras (em andamento) - Processo Fiscalizatório n. 

28992/2013-09, de 11.04.2013;

• Acompanhamento das questões relativas à prestação dos serviços de resíduos de 

saúde dos estabelecimentos que não tenham como mantenedor o município de Campo 

Grande-MS (em andamento) - Processo Fiscalizatório n. 35933/2013-51, de 06.05.2013;

• Acompanhamento e a verificação da execução de medidas mitigadoras na área 

ambiental, tais como recuperação da lagoa de chorume e cortina arbórea (em 

andamento) - Processo Fiscalizatório n. 79024/2013-15, de 07.10.2013;

• Acompanhamento das exigências relativas ao sistema de vigilância a ser implantando 

nas dependências dos Aterros Sanitários I e II, Ereguaçu e na Unidade de Triagem dos 

Recicláveis (UTR) (em andamento) - Processo Fiscalizatório n. 82689/2013-06, de 

23.10.2013;

• Formalização dos documentos relativos aos bens da Concessão (em andamento) - 

Processo Fiscalizatório n. 82830/2013-44, de 23.10.2013;

• Acompanhamento das questões relativas à coleta de resíduos domiciliares oriundos de 

estabelecimentos comerciais, institucionais e da prestação de serviços, caracterizados 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
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como grandes geradores. Em fase de elaboração do estudo técnico e identificação dos 

estabelecimentos (em andamento) - Processo Fiscalizatório n. 85886/2013-13, de 

04.11.2013;

• Realização de estudo técnico acerca dos quantitativos previstos para a prestação dos 

serviços de coleta de resíduos sólidos - Processo Fiscalizatório n. 93352/2013-16, de 

03.12.2013;

• Acompanhamento da questão relativa à Liminar proferida pelo Poder Judiciário, 

determinando que o Município assegure a coleta dos resíduos sólidos dos 

estabelecimentos de saúde particulares. Realização de reuniões com entes envolvidos 

(em andamento);

• Realização de procedimento fiscalizatório in loco objetivando apurar os estado de 

conservação, limpeza, manutenção dos veículos utilizados na prestação dos serviços e 

emplacamento das frotas. Lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO n. 001/2013, devido ao 

descumprimento das obrigações contratuais (em andamento);

• Estudo técnico para análise do projeto executivo da Unidade de Tratamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde - UTRSS, bem como elaboração de novo cronograma de 

implantação (em andamento);

• Aplicação de Notificação à Concessionária em razão da paralisação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos - CG Solurb Soluções 

Ambientais SPE Ltda;

• Reajuste da Contraprestação dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos - Exercício de 2014 - Processo Fiscalizatório n. 86738/2014-34, de 

21.10.2014;

• Registro e análise dos relatórios contábeis e financeiros da CG Solurb Soluções 

Ambientais SPE Ltda., do Exercício de 2013 - Processo Fiscalizatório n. 70974/2014-48, 

de 29.08.2014;

• Readequação dos quantitativos indicados do Edital de Concorrência n. 066/2012 - 

Prestação dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - 

Processo Regulatório n. 62786/2014-82, de 30.07.2014;

• Readequação dos marcos executivos contratuais - Processo Regulatório n. 

92169/2014-75, de 10.11.2014.
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• Reajuste da tarifa dos serviços de administração, manutenção e operação das áreas 

destinadas ao estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos de 

Campo Grande MS.

Serviços Públicos de Estacionamento Rotativo

Serviços de Táxi e Mototáxi

• Reajuste Tarifário dos Serviços de Táxi - Processo Fiscalizatório n. 54290/2014-71, de 

01.07.2014;

• Reajuste Tarifário dos Serviços de Mototáxi - Processo Fiscalizatório n. 53641/2014-17, 

de 27.06.2014.

Gerência de Administração e Finanças

A Gerência de Administração e Finanças composta pela Divisão de Administração e Divisão de 

Finanças compete dirigir e supervisionar os serviços que lhe forem atribuídos, no exercício do 

ano de 2014, procedeu às seguintes tratativas:

• Revisão da proposta orçamentária da AGEREG, em consonância com as diretrizes do 

órgão central do sistema de planejamento municipal;

• Coordenar e acompanhar a execução das atividades financeiras e de planejamento;

• Elaboração e acompanhamento da tramitação dos pedidos de PAM (Pedido de 

Aquisição de Material), PPS (Pedido de Prestação de Serviços), Suprimentos de Fundos, 

suplementação orçamentária;

• Coordenar e executar as atividades de material permanente e de consumo, telefonia, 

reprografia, serviços gerais, transporte e patrimônio. Assim como programar as 

necessidades de sua aquisição;

• Coordenar o sistema EDOC, SAF, Patrimônio e sistema bancário onde os pagamentos 

são feitos em via online;

• Supervisionar a execução das atividades de registro e controle funcional; 

• Encaminhar e autorização para o pagamento de despesas no âmbito da AGEREG;

• Registrar o movimento dos bens patrimoniais, mantendo organizado e atualizado o 

cadastro dos termos de responsabilidade dos bens móveis;
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• Orientar, controlar e supervisionar a utilização dos recursos financeiros destinados à 

realização de despesas;

• Acompanhar e controlar a execução do cronograma de desembolso financeiro;

• Proceder à abertura de processos no âmbito da Agência de Regulação: foram abertos 

no ano de 2014, o total de 198 processos, provenientes da gerência administrativa e 

financeira, gerência de estudos econômicos financeiros, gerência de técnicas setoriais e 

assessoria jurídica;

• As aquisições da AGEREG no período de março a dezembro de 2014 foram dois carros 

novos e 10 computadores.

Dentro destas funções, todas foram pautadas na atuação da gerência em consonância com as 

determinações dos órgãos da Administração Municipal Direta.

Ouvidoria

A Ouvidoria da AGEREG é um canal permanente de comunicação e mediação, no âmbito 

administrativo, entre as concessionárias dos serviços públicos regulados e os 

usuários/consumidores. É a Ouvidoria que realiza a apuração, a mediação, o recebimento de 

reclamações e o encaminhamento de críticas, elogios e sugestões sobre os serviços prestados, 

sempre observando os princípios da imparcialidade, impessoalidade, publicidade e ética.

No ano de 2014, a Ouvidoria da AGEREG recebeu várias reclamações, das quais, a maioria está 

relacionada ao serviço prestado pela Concessionária Águas Guariroba S.A. As principais 

queixas referentes à Concessionária são mudança de hidrômetro, vazamento, falta de 

abastecimento, ligação de rede de esgoto;

Reclamações recebidas e resolvidas pela AGEREG no período de 2014:

• 35 – Reclamações recebidas – Concessionária Águas Guariroba S.A.;

• 31– Reclamações resolvidas;

• 04 – Reclamações em aberto.

Eventos e Fiscalizações In Loco 

Participações nas Audiências Públicas representando a Agência de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de Campo Grande, nas regiões urbanas da Capital.



226

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE CAMPO GRANDE

• Fiscalização em vários bairros como Aimoré, Colorado, Lageado, Nova Campo Grande, 

Monte Alegre, Noroeste e Rita Vieira, sobre denúncia de falta de coleta do Lixo;

• Fiscalização em vários bairros sobre denúncias da Águas Guariroba;

• Fiscalização em redes de esgoto nas ruas José Antônio, Ibiriba, e Avenida Fábio Zahran, 

sobre reclamação dos moradores.

Assessoria Jurídica

Procuradoria Jurídica

À Procuradoria Jurídica da Agência de Regulação, na conformidade com o art. 39 da Lei 

Municipal n. 4.423/2006, compete prestar assessoria jurídica à Agência e ao Conselho de 

Regulação, representando a primeira na forma da Lei; propor, informando ao Conselho de 

Regulação, medidas judiciais visando à cessação de infrações à legislação e aos contratos de 

concessão ou aos termos de permissão dos serviços sob regulação da Agência; zelar pelo 

cumprimento desta Lei; desincumbir-se das demais tarefas que lhe sejam atribuídas pela 

regulamentação desta Lei e pelo regimento interno da Agência de Regulação. O Procurador 

Jurídico participará das reuniões do Conselho, sem direito a voto.

Resposta/Ofícios - As Promotorias de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente, Patrimônio Público e Social.

Respostas aos Requerimentos oriundos da Câmara Municipal 
de Campo Grande-MS.

20

12

04

03

Especificação

A participação em Audiências Públicas na Câmara Municipal 
de Campo Grande-MS.

Elaboração de Contratos Administrativos. 20

Termo Aditivo a Contratos Administrativos 07

Pareceres em Processos Administrativos. 25

Pareceres Jurídicos

Licitações Emergenciais 

Quantidade
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INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano – PLANURB, autarquia criada por meio da Lei n. 

3.183, de 22 de agosto de 1995, tem por missão ordenar o crescimento do ambiente urbano, 

disponibilizar informações e articular ações municipais visando o desenvolvimento sustentável 

de Campo Grande.

Dentre as atividades iniciadas em 2014, destacam-se:
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Tombamento do Santuário 
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Encontra-se em tramitação o processo de tombamento do Santuário de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro. Estão sendo realizados estudos e definição do perímetro do entorno protetivo 

ao bem. (Ação em estágio inicial - 10% concluída).

Cadastramento dos imóveis listados 
pela Lei Complementar n.161/2010 

Encontra-se em andamento um trabalho de cadastramento de informações dos imóveis 

protegidos por força da Lei Complementar 161 de 2010, que institui o Plano para Revitalização 

do Centro de Campo Grande e dá outras providências. (Ação em andamento - 50% concluída).

Revisão do Plano Local 
de Revitalização do Centro

O Decreto n. 11.510, de 23 de maio de 2011 e a Lei Complementar 161, que dispõem 

respectivamente sobre o Controle da Poluição Visual e o Plano de Revitalização do Centro de 

Campo Grande estão sendo revistos. (Ação em andamento - 30% concluída).

Projeto Básico Referente ao 
Plano Piloto da Rua 14 de Julho

Participação nas discussões junto à Coordenadoria Especial de Programas e Projetos. (Ação 

em andamento - 30% concluída).
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Projeto de Requalificação da Rua 14 de Julho

Projeto Orla nos Trilhos 

Criação de feiras temáticas obedecendo a um calendário sistemático, como ação de animação 

cultural na Orla Ferroviária. 

Projeto de Revitalização da Orla Ferroviária 

Revitalização do trecho da Orla Ferroviária compreendido entre a Av. Mato Grosso e Rua Antônio 

Maria Coelho. 

Projeto Colorindo a Memória 

Restauração de toda a superfície dos muros e paredes externas do prédio principal da Estação 

Ferroviária de Campo Grande.

Projeto Galeria Urbana 

Estudos para um projeto de conscientização, educação patrimonial, construção de um acervo 

de grafites que serão produzidos nos muros da Orla Ferroviária, por meio de concursos 

sistemáticos e recorrentes com os artistas, difundindo entre eles a educação patrimonial. Termo 

de Referência a ser elaborado. (Ação em andamento - 5% concluída).
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Diretrizes Urbanísticas para 
Bens Tombados ou Localizados em 
Zona Especial de Interesse Cultural 
Análise de processos para emissão de Guias de Diretrizes Urbanísticas – GD, com Termos de 

Compromisso e Pareceres sobre Demolições pela Divisão de Planejamento para Preservação 

do Patrimônio.

GDUs, Pareceres e Termos de Compromissos 
Emitidos - 2014

Documentos / Análises Número

30

22

11

7

1

6

15

Análises de processos para emissão de GDU

Emissão de GDU 

Emissão de GDU II

Em andamento 

Arquivados

Emissão de Termo de Compromisso

Emissão de pareceres para demolição

Política Municipal de Drenagem 
e Manejo de Águas Pluviais Urbanas
Elaboração da minuta do projeto de lei que institui a Política Municipal de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas, com realização de workshop, reuniões internas. Em fase de relatoria 

junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização – CMDU. 

Destaca-se que um grupo técnico está sendo capacitado para trabalhar com o tema. (Ação em 

andamento - 80% concluída).
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Elaboração da minuta do Código de Drenagem e Manual de Drenagem, com normativas para 

implementação da Política Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Também estão sendo elaboradas instruções normativas para aprovação de projetos de 

drenagem. (Ação em andamento - 60% concluída).

Código Drenagem 
e Manual de Drenagem 

Carta Geotécnica
O PLANURB iniciou estudos para viabilizar a atualização da Carta Geotécnica.

Estações de Rádio Base (ERBs)
Elaboração da minuta que disciplina no município a instalação de Estações de Rádio Base 

(ERBs), mini-estações de rádio base (mini-erbs) e equipamentos afins de transmissão de 

radiocomunicação em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano - SEMADUR. (Ação em andamento - 80% concluída).

Sistema Municipal 
de Licenciamento Ambiental - SILAM
Elaboração da minuta da revisão do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental – SILAM, 

em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - 

SEMADUR. (Ação em andamento - 50% concluída).
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Projeto de Implantação 
de Estações Pluviométricas
O PLANURB está definindo locais onde serão implantadas 40 estações para monitoramento 

pluviométrico e fluviométrico na área urbana do município, por meio de rede de monitoramento, 

que contará com 52 estações (destas 12 já existentes).

Grupo de Trabalho 
de Transição do Lixão para UTR
Foi instituído, pelo Decreto n. 12.416/2014, o Grupo de Trabalho de Transição do Lixão para UTR, 

com a finalidade de propor medidas e ações que possibilitem um processo de transição do lixão 

para o complexo Usina de Triagem de Recicláveis e Aterro Sanitário. O objetivo é garantir 

satisfatoriamente a logística para a coleta dos resíduos sólidos no âmbito do município e o 

respectivo tratamento e deposição final, de maneira ambientalmente correta e que assegure as 

condições de saúde, segurança e direito dos trabalhadores, bem como um padrão remuneratório 

adequado a uma vida digna. Cabe ao PLANURB a coordenação deste Grupo de Trabalho.

Operações Urbanas Consorciadas
Vistorias e relatórios de acompanhamento das obras de todos os processos referentes às 

operações urbanas consorciadas para o cumprimento das leis específicas, com detalhamento 

das contrapartidas; levantamento dos pagamentos efetuados em forma de contrapartida; do 

vencimento dos seguros feitos para a garantia da execução da contrapartida; dos indicadores 

para verificação de cumprimento e eficiência das operações.

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO

• Lei Complementar 156/2010 – Regiões: Lagoa, Anhanduizinho e Bandeira;

• Lei Complementar 181/2011 – Regiões: Lagoa, Imbirussu e Segredo;

• Lei 4.795/2009 - Praça das Águas (Lei em vigor) – Junto ao Córrego Prosa;

• Ação em andamento - 90% concluída.
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Elaboração do termo de referência para revisão do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade 

Urbana de Campo Grande. (Ação em andamento - 30% concluída).

Plano Diretor de Transporte 
 e Mobilidade Urbana 

Plano de Mobilidade por Bicicleta
Elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta com a definição da malha cicloviária. O 

trabalho encontra-se em fase de diagnóstico da infraestrutura cicloviária existente. (Ação em 

andamento - 40% concluída).

Duplicação BR-163
Atuação em estudos e procedimentos relativos às intervenções viárias previstas no projeto de 

duplicação da rodovia BR-163 ao longo no perímetro urbano, área rural e distrito de Anhanduí.

Identificação das adequações viárias necessárias a serem realizadas considerando as intervenções 

propostas pela CCR MSVIA para duplicação da Rodovia BR-163, as diretrizes estabelecidas pela lei 

de ordenamento do uso e da ocupação do solo, Plano Diretor de Campo Grande e as definidas nas 

Guias de Diretrizes Urbanísticas. Identificação de faixa lindeira ao anel rodoviário para integração 

futura com o sistema viário urbano. (Ação em andamento - 70% concluída).

Normativas para Aprovação 
de Projetos de Pavimentação
Elaboração de manual/padronização de procedimentos para aprovação de projetos de 

infraestrutura. (Em elaboração - 30% concluída).
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Diretrizes Urbanísticas
Conforme a legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo compete ao PLANURB 

fornecer diretrizes urbanísticas, como etapa precedente para parcelamentos nas modalidades 

de desmembramento de área superior a dois hectares, loteamento, urbanização integrada, 

urbanização integrada de interesse social e regularização fundiária; atividades enquadradas na 

categoria de uso especial; empreendimentos localizados em bens tombados e seu entorno; 

empreendimentos situados em Zonas Especiais de Interesse Cultural ou Ambiental; 

empreendimentos localizados em glebas ou lotes com testada ou divisa superior a 250 metros; 

e empreendimentos ou atividades geradoras de impacto na vizinhança. 

Processos de Guia de 
Diretrizes Urbanísticas – GDU,

Operações Urbanas Consorciadas - OUC, 
Certidões e Termos de Compromisso – 2014*

Especificação Total

174

115

121

01

03

Processos de GDU abertos

GDUs emitidas

Certidões emitidas

Processos de Operação Urbana Consorciada protocolados

Termos de Compromisso

* até 29/12/2014
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GDUs emitidas - 2014

Especificação Total

28

32

28

05

04

18

Parcelamento

Uso Especial sem Estudo de Impacto de Vizinhança

Zona Especial de Interesse Cultural - ZEIC

Zona Especial de Interesse Ambiental - ZEIA

Área com testada superior a 250 m

Atividades geradoras de impacto de vizinhança

* até 29/12/2014

Outras Atividades que Envolveram os Técnicos dessa Divisão:

• Acordos junto ao Instituto Municipal de Tecnologia da Informação - IMTI para 

implementação de aprovação digital para os processos de GDU. (Ação em andamento - 

40% concluída);

• Análise e instrução de processos de permissão de uso de área pública. Atividade 

permanente;

• Colaboração na alteração do Decreto que institui a GDU e outros decorrentes. (Ação em 

andamento - 50% concluída);

• Participação na revisão da legislação estadual que dispõe sobre a instalação de 

sistemas de telecomunicações e afins; (Ação em andamento - 80% concluída);

• Participação no Projeto do Centro Comercial de Anhanduí. (Ação em andamento - 70% 

concluída).
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Diretoria de Estudo, 
Pesquisa e Informação

A Divisão de Assuntos Estratégicos apoia a operacionalização do Sistema Municipal de 

Planejamento – SMP e coordena as atividades relacionadas aos Conselhos Regionais de 

Campo Grande. Entre suas principais ações em 2014, destacam-se:

Divisão de Assuntos Estratégicos

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO

Além da discussão sobre o tema nas reuniões ordinárias dos conselhos regionais, realização de 

reuniões públicas em Campo Grande, Anhanduí e Rochedinho, os internautas também 

puderam apontar as prioridades para suas regiões por meio de site desenvolvido para esse fim.

Discussão comunitária de prioridades 
de obras e serviços para a elaboração 
do orçamento anual da PMCG

O processo para a eleição dos Conselhos Regionais, biênio 2014/2016, ocorreu entre fevereiro e 

agosto, resultando na indicação de 218 entidades, 218 conselheiros titulares e 161 suplentes.

Eleição dos Conselhos Regionais 
de Campo Grande

80 reuniões ordinárias e 2 extraordinárias.

Acompanhamento das reuniões 
dos conselhos regionais de Campo Grande

33 entidades se inscreveram no Sistema Municipal de Planejamento e 123 atualizaram seu 

cadastramento, ampliando para 960 o número de entidades inscritas. 

Cadastramento de entidades 
no Sistema Municipal de Planejamento – SMP
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A Divisão de Documentação coordena a disseminação das informações produzidas pelo 

PLANURB; a coleta de informações e documentos que subsidiem os trabalhos; a produção, 

publicação e divulgação de documentos elaborados nos diferentes suportes; é responsável 

pelos trabalhos técnicos da biblioteca, promove a organização de arquivos técnicos e memória 

institucional do Instituto; atende às demandas de pesquisa dos usuários internos e externos. 

Entre os trabalhos realizados, destacam-se:

Divisão de Documentação

Elaboração da 21ª edição deste trabalho que traz informações básicas sobre o município.

Perfil Socioeconômico de Campo Grande

O acervo da biblioteca do PLANURB, especializado em planejamento urbano, foi ampliado em 

104 livros e folhetos, 106 legislações, 1.319 conjuntos de fotografias ou imagens digitais, 15 

artigos de periódicos e 11 conjuntos de fitas cassete.

No período de janeiro a 20 de novembro foram atendidos 233 usuários externos à Prefeitura 

Municipal de Campo Grande e realizados 380 empréstimos de documentos. Os atendimentos 

de solicitações de informações por telefone somaram aproximadamente 50 por mês. 

Além do levantamento do Perfil dos Conselheiros Regionais - mandato 2014/2016, também 

foram efetuados outros 10 levantamentos e 24 buscas especiais de informações.

Biblioteca Aparecida Lopes de Oliveira

A Divisão de Estatística alimenta, coordena e articula com os demais órgãos da Prefeitura 

Municipal de Campo Grande a inserção de dados e indicadores no Sistema Municipal de 

Indicadores Georreferenciados para o Planejamento e a Gestão de Campo Grande/MS - 

SISGRAN. Além disso, organiza e mantém atualizadas as bases de dados estatísticos de 

natureza socioeconômica, analisa indicadores socioeconômicos tendo em vista o desempenho 

do planejamento urbano, a elaboração de estudos e pesquisas que subsidiem o planejamento 

urbano, e colabora com os demais órgãos da administração municipal no que diz respeito à 

produção de informações estatísticas e demográficas.

Divisão de Estatística
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O PLANURB coordena o SISGRAN e articula com os demais órgãos da Prefeitura Municipal a 

inserção de dados e indicadores nesse sistema. Dentre as atividades relacionadas ao 

SISGRAN, destacam-se a inserção de indicadores, melhorias e atualizações; tabulação de 

dados; a inserção de indicadores especiais e trabalhos para downloads.

Dos 496 Indicadores inseridos, 13 foram inseridos ou atualizados no ano de 2014. Lançado em 

2009, o SISGRAN alcançou a marca de 164.881 acessos, destes mais de 44.400 foram em 2014, 

apresentando uma média de 121 acessos/dia.

Para divulgação do Sistema foram realizadas palestras na Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul – UFMS, Universidade Católica Dom Bosco – UCDB e Conselho Regional de Engenharia 

– CREA/MS. Assim como capacitações para servidores públicos municipais, professores de 

geografia da Rede Municipal de Educação, professores e alunos do curso de Licenciatura em 

Geografia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Destacam-se como novidade no Sistema a inclusão do Perfil dos bairros de Campo Grande, com 

informações sintetizadas sobre educação, transporte, renda, saúde e entre outros. No módulo 

Mapas foram colocadas fotos aéreas da cidade, provenientes de voos dos anos 2008 e 2013.

Outros Trabalhos que merecem destaque:

Sistema Municipal de Indicadores 
Georreferenciados para o Planejamento 
e a Gestão de Campo Grande/MS - SISGRAN 

• Evolução do Valor Imobiliário na Zona Especial de Interesse Cultural Centro (ZEIC);

• Viabilidade econômica de utilização de instrumentos urbanísticos para revitalização da 

Rua 14 de Julho;

• Estudo sobre a evolução e atualização dos valores médios do m² do terreno e de 

edificação no Quadrilátero da Zona especial de Interesse Cultural - ZEIC e sua área de 

influência, assessoramento ao estudo de viabilidade econômica, realizado em parceria 

com a Unidade de Programas e Projetos Especiais – UPPE, para apresentação ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID;. 

• Planejamento Estratégico das Diretorias do Planurb.

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO
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À divisão de Geoprocessamento compete propor, coordenar e implantar projetos, estudos e 

trabalhos na área de geoprocessamento, com vistas a subsidiar o planejamento urbano, manter 

e atualizar informações para a operacionalização do Sistema. Dentre os trabalhos 

desenvolvidos pela Divisão de Geoprocessamento, destacam-se:

Divisão de Geoprocessamento

• Participação na coordenação e implementação do Sistema Municipal de Indicadores 

Georreferenciados para o Planejamento e a Gestão de Campo Grande-MS – SISGRAN;

• Participação na Coordenação Técnica e no Grupo Técnico de Geoprocessamento do 

Sistema Municipal de Geoprocessamento - SIMGEO, em parceria com Instituto 

Municipal de Tecnologia da Informação – IMTI e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR;

 Organização do III Seminário A Aplicação do SIG na Gestão Pública Municipal, realizado • 

nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2014, onde foram discutidas as aplicabilidades da 

geotecnologia na Gestão Pública Municipal e os benefícios gerados para os municípios. 

O evento oferecido para 250 participantes, contou com a participação de palestrantes 

de Florianópolis/SC, Rio de Janeiro/RJ, Lisboa/Portugal, Brasília/DF e Campo 

Grande/MS, e entre outros de vasto conhecimento na área;

• Elaboração de mapas temáticos, atualização de layers, produção de arquivos CDR, 

PDF, XLS, XLSX, DBF, DOC, JPG, PPS, PLT, PS e DGN; conversão de arquivos para 

DWG/DXF/DGN/TAB/SHAPE, e diversos levantamentos especiais.

Outros Trabalhos de Destaque

Plano de Diretor de Campo Grande

Para a revisão do Plano Diretor de Campo Grande foi instituído, por meio do Decreto “PE” 

3.339/2014, um Grupo Técnico, composto por representantes de órgãos da Prefeitura Municipal e 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização – CMDU. Com o objetivo de preparar 

a equipe para os trabalhos a serem desenvolvidos foram realizados dois Ciclos de Palestras.
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Plano de Industrialização

Foi instituída a Comissão Intersetorial de Industrialização, por meio do Decreto n. 12.341/2014. 

Essa Comissão, coordenada pelo PLANURB, tem a participação de representantes da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia, Turismo e do Agronegócio – 

SEDESC e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR, 

com a finalidade de elaborar o Plano de Industrialização do Município, em conformidade com a 

Política de Desenvolvimento do Município. 

Gerência Administrativa e Financeira
A Gerência Administrativa e Financeira ofereceu suporte no que tange a administração de 

materiais, serviços gerais, pessoal, patrimônio, documentação e comunicação administrativa, 

administração contábil, financeira, e aplicação de recursos do Instituto, para que todas as 

atividades desenvolvidas fossem realizadas.

Eventos e Capacitações 
Promovidas pelo Planurb

• I Colóquio de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, com demonstração de 4 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) da graduação de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da Universidade Católico Dom Bosco, usando as ferramentas de 

Geoprocessamento;

• Curso SISGRAN - Sistema Municipal de Indicadores Georreferenciados para o 

Planejamento e a Gestão de Campo Grande-MS, em julho/2014;

• Curso do Programa ArcGis como ferramenta SIG - Sistemas de Informações 

Geográficas;

• Curso Sensoriamento Remoto e Geoestatística, em outubro/2014;

• Redação Oficial para os funcionários da Rede Municipal (três cursos ministrados em 2014).
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O Instituto Municipal de Tecnologia da Informação - IMTI tem por finalidade coordenar e 

implantar os serviços referentes à tecnologia da informação, ao geoprocessamento e às 

telecomunicações para a Administração Municipal, além de garantir a efetividade dos 

sistemas de informações, fortalecendo a Gestão da Prefeitura Municipal de Campo Grande - 

PMCG e promover meios para a inclusão digital.

As atividades desenvolvidas no exercício de 2014 estão descritas conforme estrutura 

organizacional deste Instituto: Superintendência de Desenvolvimento de Sistemas, 

Diretoria de Infraestrutura e Operações e Gerência de Administração e Finanças do IMTI.
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A Superintendência de Desenvolvimento de Sistemas tem como finalidade a gerência técnica de 

projetos, coordenando e desenvolvendo sistemas apoiados em Tecnologia da Informação e 

Geoprocessamento. Também responde pela manutenção dos mesmos avaliando e 

solucionando as demandas dos usuários com relação a sua adequação e aderência às 

necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta.

Superintendência de 
Desenvolvimento de Sistemas

Edunet, Premat, Biblioteca, Remeweb, lotação e Integraeduca Desenvolvimento e 

implantação de adaptações necessárias para a inserção dos Ceinfs (Centros de Educação 

Infantil) no sistema:

Projetos Desenvolvidos

Sistemas da Educação

• Análise, acompanhamento e intermediação da Digitalização de Documentos/SEMED;

• Reestruturação do Sistema de Matrícula online (atualização da plataforma de 

desenvolvimento);

• Desenvolvimento e implantação do sistema de Biblioteca online;

• Análise, acompanhamento e intermediação do Módulo de Servidores Administrativos;
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• Desenvolvimento e implantação de adequações necessárias no Sistema para a 

inserção dos Ceinfs no mesmo;

• Análise e acompanhamento das implementações e ajustes no sistema.

Bolsa Família, SCL, SCAM, SCS, SGC, SISIND, SISCOAP, SISPNI, SOSWEB, HYGIA e IMPCG:

Sistemas da Saúde

• Análise de requisitos para criação do novo sistema via web;

• Homologação do Novo Sistema Web;

• Desenvolvimento e implantação de adaptações necessárias as novas funcionalidades;

• Análise de Requisitos, desenvolvimento e implantação do módulo da vigilância sanitária.

ERGON 5.11, Projeção de valores e GUARDWEB:

Sistemas de Recursos Humanos

• Fechamento das rotinas de finais de ano;

• Sistema para projeção de valores para atendimento exclusivo da Coordenadoria de 

Administração de Recursos Humanos;

• Sistema para recadastramento dos servidores municipais;

• Sistema de Declaração de Bens e Direitos – Ministério Público.

ARGYROS, Financeiro Web, BDCompras, AGORA, ARGOS, LDO, PPA – WEB, GEROBRAS,  

LRF, SAFWEB, SICOM:

Sistema Financeiro

• Criação de programa para exportação de dados para sistema SAF-Web;

• Criação de programa de extração de dados para teste de migração de históricos;
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• Migração de dados do mainframe para plataforma baixa, para sistema de apoio 

Gerencial e auxílio no processamento paralelo do sistema SAF-Web;

• Extração de dados para sistema LRF_TRANSPARÊNCIA;

• Suporte a setor de Contabilidade Pública;

• Suporte ao setor de planejamento e orçamento;

• Criação de programas de automatização de procedimentos;

• Integração com sistema mainframe;

• Geração de caderno de proposta, mensagens e Lei Orçamentária;

• Suporte de validação;

• Integração com BD_COMPRAS;

• Adequação conforme necessidades apresentadas pelo TCE;

• Geração de arquivos XML;

• Importação de arquivos XML;

• Criação de rotinas de apoio à geração da base para geração dos arquivos;

• Desenvolvimento dos módulos;

• Pregão Presencial CCT – Controle de Contratos PPA – Nova versão;

• Situação atual, paralelo com sistema ARGYROS;

• Criação de bases consolidadas;

• Migração de dados;

• Criação de cubos para análise;

• Geração de dados em conformidade com Layout;

• Consistência e validação dos dados.

Tique, EMHA, SCAH, NF-e, SPF, ADMFIS, SIAT e Sepultamento:

Sistemas de Tributário

• Ajuizamento de débitos por processos;

• Elaboração de relatórios estatísticos sobre o lançamento de contas do IPTU e Melhorias;
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• Simulações referente ao IPTU/2014;

• Emissão das contas do IPTU/2014, cartas para os aposentados/pensionistas e isentos 

pelo valor venal;

• Elaboração de material instrutivo;

• Levantamento de requisitos para desenvolvimento de novo sistema;

• Alteração de layout da impressão de Alvará e Habite-se;

• Ajuste na rotina de atualização de débitos (correção do índice de IPCA-E);

• Simulação e adequação das rotinas de agrupamento de contratos de parcelamentos 

inadimplentes para o ajuizamento geral de débitos;

• Realização do agrupamento de parcelamento e geração dos livros de dívida ativa;

• CDA – Certidão de dívida ativa anual (Econômico e Imobiliário);

• Geração das CDAs (certidões de ajuizamento) dos cadastros Econômicos e 

Imobiliários;

• Adequação das rotinas de envio das certidões ao Fórum;

• Conferência e geração dos arquivos de informação do ajuizamento para carga do 

sistema imobiliário (TIQUE);

• Simulação das rotinas de virada de exercício 2014/2015;

• Geração de dados estatísticos da simulação de virada de exercício;

• Produção de relatórios estatísticos diversos para classificação da receita;

• Criação e implantação de novos tributos para atenderem as demandas da DILT (Divisão 

de Lançamento de Tributos);

• Início do desenvolvimento do novo sistema;

• Atualização das listas de atividades a serem desenvolvidas pelos empresários e 

autônomos visando integração com os demais órgãos integrantes do CadSinc, tais 

como :JUCEMS,RFB, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, SEMADUR e Meio 

Ambiente;

• Atualização dos dados referentes ao zoneamento macro econômico de Campo Grande, 

regido pelo plano diretor da Lei de Uso do Solo;

• Adequação e padronização dos documentos emitidos pelo sistema referentes ao 

registro e licenciamento das empresas;
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• Levantamento de requisitos e implementação de melhorias das rotinas de integração 

entre os órgãos de licenciamento e registro que utilizam o sistema Empresa Fácil;

• Otimização e manutenções diversas nas rotinas diárias de atualização e sincronismo de 

dados do sistema de Empresa Fácil.

SIGAS e Clique Esperança:

Sistemas da Assistência Social

• Capacitação e implantação;

• Desenvolvimento do Cadastro do Passe Social; 

• Desenvolvimento e implantação de um novo gerador sequencial de código de barras.

ATDSAUDE, ATDCAC, AtendIb, ATEND, Sapl, SATIB, Multas, PONTOWEB, CESIP, LEISWEB, 

PROINC, SISGER, SIMGES e SISON: 

Sistemas dos Institutos e Departamentos

• Apresentação do escopo do sistema para nova equipe gestora;

• Ajuste de escopo;

• Início do processo de desenvolvimento do sistema;

• Alteração na rotina de atendimento preferencial da instalação na SAS;

• Alteração na rotina de importação;

• Manutenção do Sistema;

• Criação de rotina de importação do equipamento “radar estático portátil”;

• Alteração nos modelos de multas pra entrega via cobrança registrada;

• Homologação e Implantação do sistema;

• Ajustes e elaboração de gráficos e relatórios gerenciais;

• Atualização de versão do sistema de ZK 3 para ZK 5.7;

• Acompanhamento do processo de digitalização da legislação; 
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• Levantamento e início do processo de desenvolvimento de novo módulo para registro de 

solicitações de serviço;

• Importação de arquivos digitalizados;

• Implantação do módulo de seleção e gestão de recursos do bolsa auxílio;

• Criação de gráficos e relatórios gerenciais;

• Apresentação do sistema para nova equipe gestora;

• Desenvolvimento e implantação de nova versão do sistema;

• Levantamento, análise de requisitos e modelagem do sistema;

• Homologação do escopo do projeto junto aos usuários;

• Ajuste do escopo do projeto.

CECOM, CGNotícias, FUNDAC, Portal PMCG, SISGRAN, SEMAD, SEMED, SEMADUR, 

SEMRE, SEPLANFIC, SESAU e IMTI:

Sistemas da Web/Geo

• Inclusão de histórico de arquivos de pregão eletrônico, pregão presencial, concorrência 

e tomada de preço no site;

• Criação de novo layout do site (proposta);

• Projeto de vídeo transmissão para a Comunicação Social;

• Criação do site da Banda Municipal;

• Padronização de cores nos sites Institucionais;

• Atualização para a marca da gestão;

• Arte das cartas IPTU e ISS;

• Adaptação visual da nova gestão no site IPTU 2014;

• Atualização e Inserção de banners e links para campanhas, sistema e avisos dos órgãos 

e entidades da PMCG;

• Desenvolvimento do novo sistema Xpanel; 

• Criação de vídeos e treinamento do sistema Xpanel;

• Página do Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande;
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• Criação de site institucional da EGov;

• Criação de arte para holerite (nova gestão);

• Melhoria no layout do site Diogrande;

• Criação de layout para sistema de pré-matrícula 2015;

• Criação do site Feira Ambiental;

• Página Conferência do Meio Ambiente;

• Criação de arte para carta Plano de Pagamento Incentivado PPI, carta Fique em Dia e 

Contribuição de Melhorias;

• Criação do site PPA;

• Criação do site institucional da Coordenadoria de Segurança Pública;

• Criação da proposta de layout para novo módulo despesas no site da 

Transparência/Serviço de Informação ao Cidadão – SIC;

• Criação do Site Câmera Saúde;

• Criação de layout para site DST/AIDS (proposta);

• Mapeamento das empresas por ramo de atividade para o SIMGEO e atendimento da 

vigilância sanitária;

• Atualização e Inserção de Mapas e fotos no SISGRAN;

• Atualização do site Orçamento Comunitário 2014;

• Apresentação dos sistemas SISGRAN e SIMGEO para órgãos e entidades da PMCG;

• Apresentação dos sistemas SISGRAN e SIMGEO para órgãos e entidades da PMCG;

• Integração dos mapas criados pela Defesa Civil com o SISGRAN;

• Criação do site SIG para evento de geoprocessamento;

• Criação de painel de indicadores 2014;

• Mapeamento dos pontos de vídeo monitoramento;

• Melhoria no layout do site Intranet;

• Criação de site institucional;

• Aplicativo para totem digital (proposta);

• Mapeamento das Estações Rádio Base (ERB) e das redes de fibra óptica.
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Atividades Diárias

• Elaboração e atualização de manuais para todos os Sistemas ativos;

• Elaboração de manuais para os sistemas: SIMGES, GEMT, SOS (módulo vigilância), 

ProdWEB, QUARDWEV, Remanejamento de Professores e Recadastramento de 

Professores;

• Reciclagem de procedimentos para vários sistemas já implantados;

• Testes de Sistemas;

• Treinamento de novos Sistemas;

• Homologação de Sistemas;

• Implantação e manutenção de Sistemas;

• Atendimentos Telefônicos: 11.236 atendimentos sendo uma média de 1.124 chamados 

por mês;

• Visitas Técnicas com média mensal de 66 chamados por mês, totalizando 656 visitas;

• Total de servidores capacitados: 2.181.

Suporte, Pesquisa e Desenvolvimento

• Suporte as ferramentas de desenvolvimento;

• Apoio ao uso de banco de dados, servidores web e outros serviços;

• Apoio à documentação de sistemas em ferramenta web;

• Treinamento nas ferramentas utilizadas; 

• Criação e implantação da Metodologia de Desenvolvimento;

• Administração de Servidores;

• Atividades junto à equipe de suporte;

• Suporte a equipe de desenvolvimento.
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Base de Suporte ao Usuário

• Manutenção de bases em Mysql e Postgres;

• Manutenção de Base Oracle para Sistema Cliente Server;

• Manutenção de Base DMSII do Mainframe.

A Diretoria de Infraestrutura e Operações coordena as ações realizadas pelas Gerências de 

Infraestrutura e Operações, responsáveis por toda a infraestrutura de processamento e 

armazenamento de dados do Município e seu funcionamento. A Diretoria também controla o 

fornecimento de acesso aos sistemas, à internet e rede de telefonia da Prefeitura.

Diretoria de Infraestrutura 
e Operações

Diretoria

Gerências

• Gerência de Infraestrutura;

• Gerência de Serviços;

• Gerência de Manutenção;

• Gerência de Operações.

Atividades Desenvolvidas

• Gerência de Suporte;

• Suporte e manutenção de servidores;

• Suporte e manutenção das bases de dados;

• Suporte e manutenção da REMAV;
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• Suporte e manutenção de todos os CPDs da Prefeitura;

• Suporte e manutenção da rede de telefonia da PMCG;

• Desenvolvimento, implantação, execução e acompanhamento de projetos de redes 

lógicas e elétricas;

• Suporte e manutenção do Data Center:

- A Prefeitura possui um Data Center que é responsável por hospedar todos os 

equipamentos de telecomunicações. Estes equipamentos permitem o acesso aos 

sistemas do Município e devem ser mantidos em funcionamento 24 horas por dia. 

Para tanto, existem ações de prevenção e correção em todos os ativos de rede e 

servidores que lá se encontram;

• Suporte e manutenção da Internet Morena:

- Em 2013, a Prefeitura disponibilizava pontos de acesso gratuito à internet distribuídos 

na Feira Central, Praça Ari Coelho e Terminais de integração do transporte coletivo 

Municipal. Já no ano de 2014 foi disponibilizado o acesso a Internet Morena na 

recepção das unidades de saúde (UPA´s e 24hs). Todos os acessos são 

monitorados e controlados a fim de permitir o uso adequado de toda a rede;

- Fornecimento de links de internet para eventos apoiados pela PMCG;

- Fornecimento de internet e telefonia para o Autódromo;

• Instalação dos Terminais de Autoatendimento: foram instalados em alguns locais 

estratégicos para o fornecimento de informações institucionais da prefeitura.

Terminal do Cidadão - Upa Coronel Antonino.



INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

252

Mês Quantidade

Total 16.432

Os gráficos a seguir são os atendimentos executados no ano de 2014 pelo Suporte Técnico. 

São atendimentos mais específicos, dos quais necessitam de conhecimento técnico para 

serem efetuados conforme descritos nesses gráficos.

1.384

1.799

1.703

1.955

1.571

1.108

1.341

1.638

1.420

1.455

1.058

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

* 2014 – totalizado até 30/11/14.

Relatório de Atendimentos – Ano Base 2014

Atendimentos de Suporte Técnico por Mês

Secretaria Quantidade

Atendimentos de Suporte Técnico 
por Secretaria/Órgão

10.247

1.347

1.006

IMTI

SESAU

SEMED
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Secretaria Quantidade

716

496

420

395

281

251

223

188

165

153

103

88

86

69

54

50

38

36

35

30

30

6

4

4

1

1

AGETRAN

SEMRE

SEMADUR

SAS

CAC

IMPCG

SEINTRHA

SEMAD

EMHA

FUNSAT

SEGOV

PGM

AGEREG

Guarda Municipal

INSTITUTO MIRIM

PLANURB

FUNDAC

SEPLANFIC

FUNESP

GABINETE DO PREFEITO

SEDESC

CECOM

FAC

SEMJU

OUVIDORIA

CGNOTICIAS

* 2014 – totalizado até 30/11/14.

Total 16.523
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Gerência de Manutenção

No ano de 2014, foram realizados pela Equipe de Manutenção um total de 17.521 

atendimentos. Estes números são divididos em atendimentos realizados em laboratório, in 

loco e também nos plantões realizados aos finais de semana, feriados e durante a madrugada 

nas unidades de saúde.

Síntese dos Serviços Prestados

Abertas Fechadas

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0

17.536 17.521

Chamados Abertos e Fechados – 
Referente ao Ano de 2014

18.000

* 2014 – totalizado até 30/11/14.
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Jan Ago

2.000

1.600

1.200

800

400

0

1.230

Comparativo Mensal de Chamados 
Abertos e Fechados

2.400

* 2014 – totalizado até 30/11/14.

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Set NovOut

2.066

1.744
1.806

1.364

1.790

1.3071.2441.375

1.673
1.937

Abertos

Conforme comparativo demonstrado graficamente abaixo, no ano de 2014, o helpdesk realizou 

uma média mensal de 1.594 atendimentos telefônicos que evoluíram para abertura de Ordem 

de Serviço, sendo então, necessário o envio de técnico para realizar a manutenção corretiva ou 

preventiva dos equipamentos para o qual foram solicitados.

Média Diária de Abertura e Conclusão 
de Ordens de Serviço

* 2014 – totalizado até 30/11/14.

Abertas Fechadas

2.000

1.500

1.000

500

0

1.594 1.593
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Em contrapartida, a equipe técnica realizou uma média de 1593 atendimentos que resultaram 

na solução dos problemas e conclusão das O.S. abertas ou em andamento.

Aos finais de semana, feriados e após o encerramento do expediente normal, os atendimentos 

são realizados em regime de plantão. Sempre existe um técnico de sobreaviso para prestar 

assistência assim que solicitado pelo usuário através de contato com a equipe do 

departamento de operação do IMTI, que por sua vez, encaminha os chamados para o técnico 

correspondente para atendimento imediato ao local solicitante.

No ano de 2014 (01/01/2014 à 30/11/2014), realizamos um total de atendimentos no regime de 

plantão, em que nossos usuários puderam contar com apoio técnico 24hs por dia. 

Atendimentos Realizados no Plantão

Gerência de Administração 
e Finanças

Esta Gerência tem como finalidade elaborar processos administrativos para compra e 

prestações de serviços na área de TI da Prefeitura de Campo Grande. Em 2014 foram abertos 

79 processos administrativos para atender a demanda dos Órgãos desta Prefeitura.

Treinamentos de Informática

Cursos Quantidade

Word Básico

Word Básico com formatação em ABNT

Word Avançado 

Excel Básico 

20

10

10

10

* 2014 – totalizado até 30/11/14.
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No ano de 2014, o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG, no 

andamento das suas atividades, colocou em prática a missão de assegurar seus 

beneficiários e dependentes, realizando as prestações que garantam a sua subsistência 

quando não puderem provê-la, desde que cumpridos os requisitos para a percepção dos 

benefícios, exigidos na Constituição Federal e na Legislação Previdenciária Municipal.

Foi finalizado o processo da entrega das novas instalações do IMPCG, em outubro de 2014, 

proporcionando ao servidor aposentado e pensionista maior conforto e adequação as suas 

necessidades físicas ou especiais. 

258

Entrega das novas instalações do IMPCG.

1ª corrida e caminhada do servidor.
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Algumas ações foram relevantes para o processo de inclusão social e financeira dos 

aposentados, como por exemplo:

• Retornamos os credenciamentos com instituições financeiras para atendimento às 

demandas de crédito dos servidores aposentados.

• Organização da 1ª Corrida e Caminhada do Servidor Municipal – ativo e aposentado, 

com a participação de 1.045 servidores.

• Análise de aproximadamente 100 processos de revisão de benefícios previdenciários 

pela Comissão Permanente de Analise de Benefícios - COPAB.

• Formação profissional com qualificação Anbima CPA-10 (certificação concedida pela 

Anbima necessária ao servidor que atua na área de investimentos, sendo através de 

comitês de investimentos ou conselhos deliberativos) de alguns funcionários do IMPCG 

para atuarem com investimentos previdenciários para garantir meta atuarial anual.

Em 2014, contamos com a contribuição de 16.915 servidores ativos para a Previdência 

Municipal.

Despesa Regime de Competência

Ação Total

Soma Benefício 110.211.650,95

* 2014 – totalizado até 30/07/14.

Aposentadoria

Pensão

Auxilio Doença

Salário Maternidade

Salário Familia

Auxilio Reclusão

Sentença Judicial

Indenizações e Restituições

85.522.616,49

9.556.602,20

12.190.475,13

2.672.570,89

140.505,48

8.822,22

1.135,07

118.923,47

Administração 1.419.815,21

Total da Despesa 111.631.466,16
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Receita Regime de Caixa 

Ação Total

Contribuição Servidor em exercício

Contribuição Patronal

40.785.611,94

52.000.383,29

Total da Receita 107.437.466,83

* 2014 – totalizado até 30/07/14.

Resultado -4.193.999,33

Saldo de Banco 76.864.839,98

INSS/IRRF/ISSQN/Outras Consig. e Despesas a Pagar 4.727.295,12

Banco Disponível 72.137.544,86

Contribuição Servidor Cedido

Contribuição Patronal

Contribuição Aposentados

Contribuição Pensionista

Contribuição Segurado Licenciado

COMPREV

Contribuição Parc. de Déb. Previdenc.

Contribuição p/ Amortização do Déficit 

Rendimentos

Dedução da Receita de Rendimentos

Contribuição sobre Precatórios

Outras Receitas

47.972,68

58.571,57

2.963.098,54

185.363,88

60.419,86

563.897,95

2.305.009,75

1.348.690,01

8.385.055,36

-1.272.034,57

2.774,16

2.652,41
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Fundo de Assistência à Saúde 
do Servidor Municipal – FUNSERV

O Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal - FUNSERV, nas suas atribuições no ano 

de 2014, enquanto Fundo responsável pelo gerenciamento da prestação de serviços na área de 

saúde do servidor municipal e, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos no ano de 

2013, conseguiu implantar algumas atividades inerentes as suas responsabilidades, 

implementando melhorias percebidas pelo servidor, tanto ativos quanto os aposentados.

Investimentos foram necessários para que essas atividades fossem realizadas, como a 

inauguração do Pronto Atendimento Pediátrico - PAPE, com volume acumulado superior a 

4.000 atendimentos infantis. Parcerias foram firmadas entre FUNSERV e Caixa de 

Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul - CASSEMS, cujos números somam mais 

de 1.500 atendimentos.

Na atualidade, o Fundo conta com 21.350 segurados ativos, e mais 19.903 dependentes 

cobertos pela assistência FUNSERV/SERVIMED - Serviço de Assistência à Saúde dos 

Servidores Públicos Municipais, um aumento aproximado de 2% com relação ao ano de 2013.

Para atender essa demanda, algumas medidas foram tomadas, que visam à melhoria no 

controle e prestação de serviços aos segurados, tais como:

• Aumento da rede credenciada em mais 76 estabelecimentos de saúde, dentre eles, 

clínicas, dentistas, médicos, psicólogos, nutricionistas. Essa ação ampliou o 

número de atendimentos gerais, resultando no montante de 213.902 em 2013 para 

491.691 no ano de 2014;

• Sistema de senhas para autorização de exames;

• Início de credenciamento com mais 3 Hospitais (em andamento) – Beneficência 

Portuguesa, PRONCOR e Hospital da Criança;

• Coletas de material de análises clínicas no próprio Centro Medicam;

• Agendamento de consultas Online;

• Melhorias nas instalações de 3 consultórios odontológicos;

• Organização de todos os processos de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, 

dos anos de 2013 e finalizados em 2014.
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Mesmo com o número de beneficiários tendo aumentado no período de um ano, o FUNSERV 

desempenhou papel fundamental no gerenciamento e organização como elo entre servidores e 

rede médica de saúde credenciada.

Sua missão de prestar ao beneficiário assistência à saúde do servidor municipal com 

excelência, agilidade e qualidade, vem se firmando e consolidando como realidade, 

principalmente no ano de 2014, e sendo percebido pelo usuário final, seja servidor ou seus 

beneficiários.

Em 2014, contamos com a contribuição de 22.139 servidores ativos.

Comparativo de Receita - 2014

Ação Total

Sub-Total 37.877.614,74

* 2014 – totalizado até 30/06/14.

Contribuição do Servidor Ativo  

Contribuição Patronal  

Contribuição Segurado Facultativo  

Contribuição Dependentes  

Ônus Adicional  

Fator Equalizador  

Amortização de Empréstimo  

Outras Receitas  

12.760.406,56

13.549.257,63

2.639.093,81

2.654.235,84

392.400,98

5.878.563,69

2.545,00

1.111,23

1.143.385,57

195.689,24

Total da Receita 39.216.689,55

Rendimentos  

Receitas de Consignações - RPPS  
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Comparativo de Despesa - 2014

Ação Total

Total da Despesa  23.796.756,44

* 2014 – totalizado até 30/06/14.

15.419.933,11Resultado  

Centro Médico - Assistência Médica  

Centro Médico - Assistência Complementar  

Centro Médico - Assistência Odontológica  

Centro de Diagnóstico  

Atendimento Externo  

Ressarcimento  

Auxílio Funeral  

Empréstimo Saúde  

Sentenças Judiciais  

Materiais/Serviços específicos - Ambulatório  

Administração Geral

1.236.293,78

34.705,60

729.393,72

49.961,20

20.826.836,63

8.081,95

90.422,85

0,00

4.679,60

20.340,00

796.041,11
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Almoço dos aposentados.
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No exercício de 2014, dando continuidade a sua missão de promover a acessibilidade, a 

mobilidade, a fluidez e a segurança do trânsito, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito 

– AGETRAN realizou diversas atividades visando proporcionar uma melhor qualidade de 

vida aos munícipes dentre as quais destacamos a fiscalização do Trânsito que hoje conta 

com um efetivo de 55 agentes de trânsito devidamente qualificados e capacitados para 

exercerem as suas funções.

Foram feitos investimentos para garantir a acessibilidade e mobilidade no trânsito de veículos e 

segurança do pedestre que somam desde a implantação de novos conjuntos semafóricos até a 

mudança de vários cruzamentos de ruas e avenidas de Campo Grande, em especial, o 

reordenamento viário do Bairro São Francisco e Vila Célia.

266

Reordenamento de vias.
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Além disso, foram implantados 27 novos cruzamentos semaforizados, sendo que desses, 08 

funcionam pelo sistema sincronizado (onda verde) monitorados por (GPS).

Foi celebrado Convênio com o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MS para 

realização de sinalização vertical e horizontal para atender a 52 escolas e 39 travessias elevadas, 

totalizando um investimento de quase R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Foram realizados ainda, outros serviços tais como:

• Substituição de Grupos Focais convencionais por Leds – 50 unidades;

• Implantação de Grupos Focais de pedestre com temporizador – 10 unidades;

• Implantação de GPS em 50 cruzamentos já existentes;

• Foram realizadas 1.430 podas de árvores com a finalidade de desobstruir e dar 

visibilidade tanto à sinalização semafórica quanto a vertical (placas).

Instalação de semáforo.
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unid

unid

unid

unid

30

6

65

6

Sinalização vertical - Placas de Sinalização 
de Orientação 2,00 x 1,00m

Travessia Elevada

Quebra Molas

Rotatórias

Mais de 82.000 m² de sinalização horizontal foram implementados.

Já com relação à sinalização viária do Município de Campo Grande, foram executados os 

seguintes serviços:

Especificação QuantidadeUnidade

m²

unid

82.500

5.248

Sinalização horizontal

Sinalização vertical - Placas de Sinalização 
de Regulamentação e Advertência

Ações e Serviços Realizados em 
Relação à Sinalização Viária
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Foram realizadas formações e capacitações visando melhorar o desempenho dos agentes de trânsito.

O Departamento de Fiscalização da AGETRAN desenvolveu várias ações preventivas visando 

sempre a segurança e a diminuição dos alarmantes níveis de acidentes e mortes no trânsito, 

citamos algumas: como a contratação de mais 6 Agentes de Trânsito; a intensificação do uso 

dos radares eletrônicos portáteis, flagrando com isso centenas de infrações de velocidade; 

atividades rotineiras na orientação e operação do trânsito nas rotatórias da Avenida Mato 

Grosso com a Avenida Luis Alexandre de Oliveira, na Avenida Gury Marques com a Avenida 

Senador Mendes Canale. 

Foram adquiridos 04 veículos e uma Van zero quilômetro, equipadas com iluminação de 

policiamento do tipo “led’s”, que é o mais econômico e oferece maior segurança na atividade de 

fiscalização do trânsito e 04 rádios comunicadores. Foram realizadas formações e capacitações 

visando melhorar o desempenho do Agente de Trânsito.

Apesar da frota veicular continuar em forte crescimento na nossa na Capital, sendo 495.173 

veículos e 143.547 motocicletas (Fonte DENATRAN/Junho-2014), as ações que foram 

desenvolvidas no decorrer do ano de 2014, foram no sentido de atingir as metas propostas pela 

Década de Ação Pela Segurança no Trânsito, nesse sentido, a AGETRAN conseguiu reduzir os 

óbitos em 14,89% de janeiro a outubro/2014, conforme dados do Projeto Vida no Trânsito 

(Projeto Interministerial, do qual Campo Grande é referência e Capital piloto).

Fiscalização e Segurança no Trânsito
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247 7524639unid

Ações e Serviços Realizados pela Divisão 
de Fiscalização e Segurança do Trânsito

Especificação *20142013

590

709

590

44.350

38

603

607

563

40.778

29

Atendimento a acidentes de trânsito

Apoio a Divisão e 
Departamentos da AGETRAN

Campanha de Orientação 
e Abordagem Educativa

Autos de Infração e Trânsito

Capacitação dos Agentes de Trânsito

Carteira Nacional de 
Habilitação Apreendidas

2012

467

892

603

43.509

14

2011

253

688

402

45.371

6

Unidade

unid

unid

unid

unid

part

263 310272214unid
Eventos (religiosos, passeatas, 
sociais, recreativos)

2.380 2.1052.4052.255unid
Monitoramento de trânsito em escola 
(entrada/saída de alunos)

1.208 1.0911.118960unid
Monitoramento de trânsito, apoio à 
concessionária de serviços públicos

236 174533872unid
Orientação Lavradas a veículos 
em situação de infração

269 236254221unid
Realização de palestras 
Educação para o Trânsito

45 665418unid
Remoção de veículos 
irregulares ao Detran

43 403971unid
Retenção de veículo 
(transporte clandestino)

135 117Serviço de Escolta 14293unid

4.622 4.0854.3693.972unid
Solicitação, por Munícipe, de 
fiscalização de trânsito em via pública

234 186Vistoria em lombadas eletrônicas 249192unid

* 2014 – totalizado até 30/10/14. 
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Grupo de Análise dos acidentes fatais de trânsito GGIT – Gabinete de Gestão 
Integrada de Trânsito, coordenado pela Agetran. Projeto Vida no Trânsito

Premiação Sistema Dinâmico de Melhoria Continua Escola Segura – 
Projeto Vida no Trânsito em 50 escolas

Seminário Vida no Trânsito: Comportamento Humano e Segurança 

Abordagem Educativa do “Dia do Motociclista”

Abordagem Educativa do “Dia do Motorista”

107 Abordagens Educativas SDMC Escola Segura – Projeto Vida no Trânsito

Monitoramento Projeto Vida no Trânsito Opas e Ministério da Saúde 
apresentação de resultados índice de redução de óbitos no trânsito

105

291

2.451

26.750

197

12.851

7.800

3.050

3.119

190

69

983

300

37.453

17

231

ParticipantesEspecificação

Educação para o Trânsito

Atividades desenvolvidas em 2014

Palestra “Fatores de risco e grupos de vítimas dos acidentes de trânsito: 
Alcoolemia, Lei seca e motociclistas” – Projeto Vida no Trânsito em 42 instituições

107 Palestras educativas em 49 escolas do 
Projeto Vida no Trânsito – Escola Segura

Atendimento à imprensa, entrevistas e dados estatísticos 
placar da vida e Projeto Vida no Trânsito

Dia Mundial do Ciclista – Abordagem Educativa

Apresentação teatral “Maio Amarelo” em 7 terminais de transbordo

Apresentação teatral no projeto Volta às aulas: “Fila dupla, não!”

Associação por meio de Palestra e Jogos Educativos Clube do Setinha

Apresentação teatral “Romeu e Julieta na era do trânsito” 
em 49 escolas e 5 eventos

Oficina Internacional I e II: RS10 Projeto Vida no Trânsito apresentação 
de resultados índice de redução de óbitos no trânsito

10 Reuniões do GGIT – Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito 
para definir ações da competência educativa

282

4.965
Participação em Caminhadas e corridas: Se Liga no Trânsito, Servidor, 
Sest/Senat, Moreninhas, Maio amarelo, Outubro rosa
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Campanha Maio Amarelo: Missa, caminhada, 
abordagem educativa, Vídeo Palestras

03 Capacitações dos profissionais da Educação pública 
e privada: Coordenadores SDMC Escola Segura

Parceria TJMS conciliação e participação em eventos do Jovem infrator

5.699

83

2.990

04

ParticipantesEspecificação

Jurada na Seleção dos trabalhos do Fetran/MS – 
Festival Estudantil Temático: Educação para o trânsito

Total 109.880

Apresentação teatral “Maio Amarelo” em 7 terminais de transbordo

Ações de orientação aos motoristas no Dia do Agente de Trânsito.
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Especificação Quantidade

Não Conhecimento

Não Provido

Provido

Provido Parcial

482

712

110

0

Total 1.304

* 2014 – totalizado até 30/11/14.

Recursos de Defesa de Penalidade

Comissão de Julgamento de Defesa 
de Autuação – CJDA/AGETRAN
Pela Comissão, foram julgados 3.313 recursos de defesa de autuação com os seguintes 

resultados:

Especificação Quantidade

Não Acolhido

Acolhido

2.484

829

Total 3.313

* 2014 – totalizado até 30/11/14.

Recursos de Defesa de Autuação

Junta de Recursos de Infrações 
de Trânsito – JARI/AGETRAN
Pela JARI, foram julgados 1.304 (um mil trezentos e quatro) recursos de defesa de penalidade 

com os seguintes resultados:
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Junta de Recursos de Infrações 
de Transporte – JARIT/AGETRAN
Pela JARIT foram julgados 1.888 recursos de defesa contra aplicações de multas:

Especificação Quantidade

Improcedente

Procedente

924

964

Total 1.888

* 2014 – totalizado até 30/11/14.

Recursos de Defesa de Penalidade:

Comissão de Análise e 
Identificação de Condutor 
Infrator – CAIC/AGETRAN

Pela CAIC foram analisados 25.246 pedidos com os seguintes resultados:

Especificação Quantidade

Identificados

Não Identificados

19.779

5.467

Total 25.246

* 2014 – totalizado até 30/11/14.

Recursos de Defesa de Penalidade:
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Transporte Coletivo Urbano

Atualmente o serviço do transporte coletivo urbano é operado através de contrato de concessão 

iniciado em 26 de outubro de 2012 pelo Consórcio Guaicurus, composto pelas empresas Viação 

Cidade Morena Ltda – empresa Líder, Viação Campo Grande Ltda, Viação Jaguar Transportes 

Urbanos Ltda e Viação São Francisco Ltda.

Primando pela qualidade do transporte coletivo em Campo Grande, a Agetran mantém 

informatizado todo o processo de solicitação, cadastramento e gerenciamento do passe do 

estudante, mantendo a liberação dos benefícios de forma rápida e reduzindo o consumo de 

materiais, o recurso humano e o tempo de espera por parte do beneficiário.

Em 2014 foram concedidos 52.000 benefícios aos alunos das redes municipal, estadual e 

particular de ensino.

Algumas ações merecem destaque no que tange as melhorias implantadas no transporte 

coletivo desde 2009:

• Disponibilização de caixas eletrônicos, da Caixa Econômica Federal, em todos os 

terminais de transbordo;

• Implantação da bilhetagem eletrônica (fim do dinheiro) em todas as linhas do transporte 

coletivo, fazendo com que a fiscalização da AGETRAN agregasse mais atribuições aos 

seus serviços. 

Hoje em dia, a AGETRAN passa por uma expectativa de mudança na forma de fiscalizar o 

serviço de transporte coletivo. Com a recente licitação do serviço, foi definida a necessidade de 

implantação de sistemas mais modernos de fiscalização.

A fiscalização também foi intensificada nos terminais de transbordo, principalmente daqueles 

com maior movimentação de passageiros, além do posto de fiscalização no centro de Campo 

Grande (na Rua Rui Barbosa esquina com 26 de Agosto). Nestes pontos foram emitidas 3.408 

notificações relativas a algum tipo de irregularidade ou alteração no serviço prestado pelas 

concessionárias do transporte coletivo urbano. Destas, 90% foram convertidas em auto de 

infração. Foram realizadas pela fiscalização de transportes entre vistorias extraordinárias, 

fiscalização volante (nos itinerários) e registros de reclamações feitas por usuários (BAU – 

Boletim de Atendimento ao Usuário) o total de 850 ações de fiscalização.

A AGETRAN mantém o sistema SIGA DOC, para atender a Divisão de Transportes Auxiliares, o 

qual possibilita o cadastramento e a digitalização dos documentos de taxistas, moto-taxistas, 

empresas de caçambas, transporte escolar e fretamento.
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Viação 
Cidade 
Morena

Viação 
São 

Francisco

Jaguar 
Transportes

Urbanos

Viação 
Campo 
Grande

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

12.000

14.000

16.000

17.572.962 17.572.962 
16.441.768 

14.179.381

Transporte Coletivo Urbano –
Passageiros Transportados

18.000

* 2014 – totalizado até 30/10/14.

Todas as linhas do transporte coletivo possuem bilhetagem eletrônica.
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Viação 
Cidade 
Morena

Viação 
São 

Francisco

Jaguar 
Transportes

Urbanos

Viação 
Campo 
Grande

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

296.197 296.197 277.131

238.997

Passageiros Transportados – Linha Executiva

* 2014 – totalizado até 30/10/14.

300.000

Viação 
Cidade 
Morena

Viação 
São 

Francisco

Jaguar 
Transportes

Urbanos

Viação 
Campo 
Grande

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

4.834.089 4.834.089 4.522.912

3.900.560

Passageiros Transportados – Gratuidade

* 2014 – totalizado até 30/10/14.

6.000.000



Vistorias

Vistorias extraordinárias nas diversas modalidades de transportes auxiliares também ocorreram 

em 2014, que resultaram em mais de 4.814 notificações de irregularidade e destas 3% 

resultaram em Autos de Infração para o serviço de táxi, 4,5% para o serviço de moto-táxi, 1,5% 

para moto-entrega, 4% para caçamba e 2% para escolar.

Visando a diminuição da concorrência desleal, a Equipe de Blitz da AGETRAN, em conjunto com 

CIPTRAN e AGEPAN, regularmente efetua fiscalizações do transporte auxiliar, nos pontos de 

táxi, moto-táxi, moto-entrega e transporte escolar, em frente às escolas, monitorando e 

verificando as denúncias dos permissionários e concessionários dos transportes dessas 

diversas modalidades. Caso, nas abordagens seja constatado irregularidades, o veículo é 

apreendido e removido ao pátio do DETRAN.

Quanto à Poluição Visual tanto nos terminais de transbordo quanto nos pontos que prejudicam o 

trânsito, são realizadas vistorias para recolhimento dos materiais, sendo que até outubro de 

2014 foram recolhidos 925 faixas e/ou placas.

O Núcleo de Vistoria da Agetran realizou diversos atendimentos no que tange às reclamações 

de usuários sobre a ausência dos ônibus por problemas mecânicos e/ou o péssimo estado de 

conservação. Os veículos quando assim constatados são retirados de circulação e a 

concessionária notificada pela vistoria e, depois de providenciados os reparos, os veículos são 

liberados para circulação.

Foram realizadas vistorias obrigatórias (rampa) na frota de ônibus, totalizando 1.205 vistorias.

Equipes efetuam a fiscalizações do transporte auxiliar.
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Outros serviços foram realizados pelo Núcleo de Vistoria da AGETRAN, conforme demonstrado 

na planilha abaixo:

Serviços Realizados na Frota do 
Transporte Coletivo e Auxiliares em 2014

Especificação Quantidade

603

607

Vistoria Obrigatória (rampa)

Vistoria Extraordinária (nos terminais de transbordo, itinerário das linhas 
e registro de reclamações pelos usuários e fiscalização)

596

38

1.192

26

2.104

Blitz na frota total de madrugada

Blitz nos ônibus articulados 

Blitz nos extintores da frota

Vistoria em ônibus novo

Vistoria nos transportes auxiliares (táxi, moto táxi, moto entrega 
e caminhões caçamba)

Total 5.166

A AGETRAN, em atendimento à Resolução n. 303 do CONTRAN, expediu em 2014, 2.219 

credenciais para estacionar em vaga exclusiva para idoso e, ainda, 249 credenciais para 

estacionar em vaga exclusiva para deficiente.
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AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO DE CAMPO GRANDE

A Lei Municipal n. 2.748/90 autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa de Habitação Popular 

e por meio do Decreto Municipal n. 6.167/90 ela foi concebida. No ano de 1991 foi alterada a 

denominação da Empresa de Habitação Popular para Empresa Municipal de Habitação, por 

força da Lei Municipal n. 2.814/91.

Já em 2000, a Lei Municipal n. 3.836/00 extinguiu a Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários 

e suas atribuições, direitos e obrigações que foram transferidas para a Empresa Municipal de 

Habitação. Em 2008, o Decreto Municipal n. 10.481/08 dispôs acerca da dissolução, liquidação 

e extinção da Empresa Municipal de Habitação – EMHA e a Lei Municipal n. 4.620/08 criou a 

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande e sua estrutura básica foi disciplinada pelo 

Decreto Municipal n. 10.448/08.

A Agência Municipal de Habitação tem por finalidade o planejamento, a execução e o controle 

de programas de habitação de interesse social, melhorias habitacionais e regularização 

fundiária no Município de Campo Grande. Os objetivos são viabilizar para a população de menor 

renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável; implementar políticas e 

programas de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação 

voltada à população de menor renda; e articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação 

das instituições e órgãos federais e estaduais que desempenham funções no setor da 

habitação no Município de Campo Grande.

Atualmente sua atuação encontra-se vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Transporte e Habitação – SEINTRHA.
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Por meio da EMHA são desenvolvidas ações que procuram atender às necessidades de 

diversos segmentos de seu público-alvo.

Programas Habitacionais

Mudando para Melhor

Frente de atuação que visa atender as famílias que residem em habitações subnormais ou em 

área de intervenção urbana por meio de reassentamento populacional em loteamentos de 

interesse social, promovendo a inclusão social.

A equipe da EMHA identifica a demanda através de uma análise técnica e social, com visita no 

local, cadastramento, registro fotográfico e selagem de identificação da moradia precária. 
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Beneficiam-se desta modalidade, famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600,00 e que 

residam em Campo Grande há mais de dois anos.

O projeto desenvolvido para o empreendimento Residencial José Maksoud recebeu no mês 

de março de 2014, em Brasília, o prêmio “Selo do Mérito 2014”, promovido pela Associação 

Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação – ABC e o Fórum Nacional de 

Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano, pela eficácia no reassentamento de 482 

famílias que viviam em situação de insalubridade, áreas de risco e de fundo de vale na região 

sul da capital, bem como proporcionando a inclusão social destas famílias, através do 

trabalho técnico social, para o convívio em sociedade, inserindo-as no contexto urbano e 

erradicando as favelas do entorno.

Residencial José Maksoud.
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Participam deste programa famílias com renda de até cinco salários mínimos, que residam em 

Campo Grande há mais de dois anos e atendam aos requisitos estabelecidos pela Lei 

Complementar n. 109/07, da Política Municipal de Habitação de Interesse Social.

O Programa Casa da Gente tem como objetivo atender a demanda de famílias inscritas no 

cadastro da EMHA. Este ano, os seguintes empreendimentos foram entregues:

Casa da Gente

Residencial Ary Abussafi de Lima

Residencial Gregório Correa.
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Empreendimentos Fonte de 
Recurso

Entregues 
em 2014

Total de 
Moradias

Região 
Urbana

Total -3.1763.176-

* PMCMV – Programa Minha Casa, Minha Vida.

Imbirussu

Anhanduizinho

Anhanduizinho

Anhanduizinho

Lagoa

1.624

768

192

320

272

1.624

768

192

320

272

PMCMV*

PMCMV*

PMCMV*

PMCMV*

PMCMV*

Residencial Nelson Trad

Residencial Reinaldo Busaneli I e II

Residencial Zenóbio dos Santos

Residencial José de Alencar I e II

Residencial Leonel Brizola I e II

Inauguração do Residêncial Nelson Trad.
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Empreendimentos Fonte de 
Recurso

2014 – em 
Execução

Total de 
Moradias

Região 
Urbana

Total -2.0302.030-

* PMCMV – Programa Minha Casa, Minha Vida.

Anhanduizinho

Lagoa

Anhanduizinho

260

1.498

272

260

1.498

272

PMCMV*

PMCMV*

PMCMV*

Residencial Rui Pimentel

Residencial Celina Jallad I e II

Área Jardim Canguru

Conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, que visam à regularização de 

assentamentos urbanos e titulação de seus ocupantes, garantido o direito social à moradia. A 

regularização possibilita que o proprietário tenha endereço oficial, cadastro no IPTU e imóvel 

reconhecido. A demanda é identificada e analisada por estudos técnico-sociais de ocupações 

irregulares já consolidadas, em média, dez anos, no Município de Campo Grande.

Regularização Fundiária

A seguir, empreendimentos ainda em execução, que utilizam recursos do Programa Minha 

Casa, Minha Vida, no município de Campo Grande.

Empreendimentos em Execução

Atividades 2014

Total 292

60

172

60

Contratos implantados

Entrega de autorização de escritura

Regularização de lotes
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Local LotesRegião Urbana

Total 214-

Lagoa

Imbirussu

Prosa

Anhanduizinho

Anhanduizinho

Prosa

40

8

8

25

15

118

Santa Emilia 

Jardim Beija Flor 

Mata do Jacinto 

Aero Rancho

Marcos Roberto

Jardim Futurista

Fontes de Recurso Federal

O PMCMV tem como finalidade incentivar a produção de unidades habitacionais, priorizando o 

atendimento a famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600,00. Em sua estrutura, organiza-

se em dois subprogramas: o Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, que canaliza 

recursos para intervenções dentro do perímetro urbano das cidades; e o Programa Nacional de 

Habitação Rural – PNHR, que subsidia a produção ou reforma de imóveis aos agricultores 

familiares e trabalhadores rurais.

Em Campo Grande já são mais de 3.900 moradias concluídas, empregando investimentos do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). 

Atualmente, estão em execução 2.030 habitações de interesse social, localizadas em diversas 

Regiões Urbanas do Município.

Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV

Atividades 2014

13.903*

5.990

972

Atendimento e informações gerais

Atendimento pelo Plantão Social

Emissão de contratos
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Atividades 2014

Total 29.075

* Atendimentos realizados na EMHA (abril a de novembro de 2014).

247

107

6.740

1.016

-

100

Entrega de autorização de escritura

Transferências (Sistema EMHA)

Monitoramento e fiscalização de imóveis

Notificações por atraso nas prestações e irregularidades

Retomadas de imóveis

Remoção de Famílias

Programas de Incentivos e Benefícios

O Programa de Renegociação de Dívidas e Transferência da Titularidade de Imóveis junto a 

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande – EMHA foi instituído pela Lei 

Complementar n. 236, de 18 de junho de 2014, visando à recuperação da carteira imobiliária da 

EMHA, considerando o alto índice de inadimplência nos financiamentos dos imóveis.

Durante o período de abril a novembro de 2014 houve um crescimento médio na arrecadação de 

24,63%, bem como a diminuição em 8,2% da inadimplência. 

Programa de Renegociação de Dívidas 
e Transferência de Titularidade
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A Fundação Municipal de Esporte – FUNESP desenvolve políticas públicas voltadas ao 

esporte e lazer, como instrumentos de melhoria na qualidade de vida, no resgate da 

autoestima e na integração social.

No ano de 2014, realizou Programas que contemplaram todos os segmentos e faixas etárias da 

sociedade, do iniciante ao atleta de alto rendimento, incluindo povos indígenas, negros e de 

necessidades especiais, por meio de projetos de curto, médio e longo prazo.

Para a realização de todos esses eventos foram viabilizadas parcerias com Universidades, 

Associações, Clubes, Federações Desportivas, Governo Federal e também com iniciativa 

privada. Durante o ano de 2014 foram feitas diversas atividades que serão apresentadas a seguir:
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São projetos que acontecem em parceria com as Federações Esportivas de Mato Grosso do 

Sul, associações de moradores e entidades filantrópicas, onde são desenvolvidos por 

profissionais de educação física, oportunizando ainda, a participação do estágio de 

acadêmicos de Educação Física, atendendo aproximadamente cinco mil crianças e 

adolescentes, de 6 à 14 anos. As atividades são desenvolvidas em mais de 90 pólos localizados 

nos parques, praças, associações, ginásios e campos de futebol. O Programa atende também 

a faixa etária adulta como, os Jogos Abertos de Campo Grande, Torneio Interbairros de Fut 7, 

Corrida do Facho e participação nos Jogos Aberto de MS.

A intenção é ampliar o acesso de crianças, adolescentes e adultos às modalidades esportivas 

olímpicas e não olímpicas, desenvolvendo atividades em vários locais da cidade, contribuindo 

na formação de jovens e adolescentes. Fazem parte deste Programa: 

Programa Despertando Talentos

Campeonato Brasileiro de Motocross/2014 - 4ª Etapa em Campo Grande.
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Com parcerias das Federações Estaduais e iniciativa privada, os Projetos são desenvolvidos 

por profissionais de educação física e professores especialistas nas modalidades no centro de 

aperfeiçoamento e alto rendimento, com o auxílio de acadêmicos estagiários, contribuindo 

também para formação desse profissional, atendendo aproximadamente cinco mil crianças, 

adolescentes e jovens de 6 a 21 anos em diversas modalidades esportivas, tais como: Futebol 

de Campo, Futsal, Basquete, Handebol, Voleibol, Judô, Atletismo, Natação, Taekwondo, Karatê, 

Ginástica Artistica e Ginástica Rítmica. 

Projeto Geração de Campeões – 
Iniciação Esportiva:

Aproximadamente, cinco mil crianças, adolescentes e jovens são atendidos pelos projetos.

As atividades são desenvolvidas em mais de 80 pólos localizados nos parques, praças, 

instituições privadas, ginásios e campos de futebol. O projeto abre e amplia o acesso às 

modalidades esportivas olímpicas e não olímpicas, desenvolvendo atividades em vários locais da 

cidade e tendo no esporte uma importante ferramenta de contribuição na formação do cidadão.

As ações são realizadas nas escolinhas em parceria com a FUNESP, nas praças, parques e 

campos de futebol. A partir dos jogos e festivais, há o apoio para participação em seleções 

estaduais e nacionais. 
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Frequência Mensal de Alunos no Projeto

Projeto Geração de Campeões – Iniciação 2.800 

ParticipantesEspecificação

Total 3.150

Projeto Geração de Campeões – Aperfeiçoamento 350

Ações dos Projetos

• Copa Campo Grande de Futebol sub 13;

• Copa Campo Grande de Futebol sub 15;

• Copa Campo Grande de Futebol sub 17;

• Festivais de modalidades coletivas e individuais.

Copa Campo Grande de Futebol.
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Dia do Desafio.

Campeonato de Judô.
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Atendimento nas Ações do Projeto

AtendimentoAção

Total 3.450

Copa Campo Grande de Futebol Sub 17

Copa Campo Grande de Futebol Sub 15

Copa Campo Grande de Futebol Sub 13

1.500

900

1.050

Participação nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS).

Participação nos Jogos Abertos de Campo Grande.
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Corrida do Facho.

Esporte e Lazer nos Bairros

Promove atividades físicas e de lazer nas praças, parques e bairros, estimulando a integração 

da comunidade por meio de oficinas, torneios e festivais esportivos nas diversas faixas etárias. 
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Paradesporto

Foram desenvolvidas várias atividades, dentre elas, os Jogos Paradesportivos de Campo 

Grande, treinamento de equipes, lazer e recreação, promoção da saúde, competições e 

escolinhas de iniciação esportiva em parceria com entidades afins.

Fundo de Apoio ao Esporte – FAE

Criado pela Lei Municipal n. 3.666/97, trata-se de apoio financeiro aos atletas, federações e 

clubes de Campo Grande no desenvolvimento pleno de talentos esportivos, excelência de 

resultados em competições nacionais e internacionais. Foram aprovados 200 projetos entre 

atletas e entidades esportivas.
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Programas Incluídos

O Programa Incluídos é uma promoção de socialização e de melhoria na qualidade de vida da 

população campo-grandense, através da inclusão do esporte na rotina de crianças, jovens e 

adultos, permitindo que se sintam participantes da sociedade, trabalhando as habilidades 

fundamentais no desenvolvimento físico, psicológico e educacional. Os projetos 

relacionados ao programa são:

Etnia

Jogos Indígenas e Jogos da Comunidade Negra, com a participação de aproximadamente 700 

pessoas das comunidades, promove a socialização, lazer, melhoria na qualidade de vida e 

fortalecimento da autoestima.
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Pequeno Cidadão

Atendimento de aproximadamente 4 mil crianças e adolescentes em todas as regiões da 

cidade, separadas por pólos. Promove o desenvolvimento das qualidades físicas e ocupa o 

contraturno escolar das crianças afastando-as da vulnerabilidade das ruas nesse período.

AABB Comunidade 

Oferecer complementação escolar para crianças e adolescentes da Rede Pública de Ensino, 

com idades de 6 a 18 anos incompletos, através de atividades esportivas e de recreações no 

contraturno escolar.

Atividades e Parcerias

26º Quarteirão de Amigos

Atividades de natação e hidroginástica com crianças e adultos na região do Bandeira.

Clube Dom Bosco

Natação para os alunos da Rede Municipal.

Programa de Esporte e Lazer da Cidade – PELC 

Proporciona a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvam todas as faixas 

etárias, incluindo pessoas com deficiência. Estimula a convivência social, a formação de 

gestores e lideranças comunitárias, fomenta a pesquisa e a socialização do conhecimento, 

contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direito de 

todos. Acontece em parceria da PMCG e o Governo Federal, através do Ministério do Esporte.
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Grupo Escoteiro

Atividades educativas baseadas no método utilizado pelos Escoteiros do Brasil, com ações 

lúdicas gratuitas para a comunidade, com foco em crianças e jovens. Oferece brincadeiras, 

aprendizagem de técnicas como nós e amarras, exposições de acampamentos e a história 

desse Movimento Mundial. 

Viva Vôlei

Atividades de iniciação ao voleibol, que recebe apoio da UNESCO, CBV e Banco do Brasil.

Avança Judô

Atividade de iniciação à prática do Judô em parceria com a FJMS e CBJ, proporcionando a 

extensão do atendimento da modalidade de Judô dentro do projeto Geração de Campeões. 

Programa Vida Saudável

Ampliou à população o acesso à prática de atividade física e do lazer, despertando a 

participação formal e informal da sociedade, utilizando parques e praças públicas.
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Mês Atendimentos

Total 204.582

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

10.569

14.600

16.824

20.055

15.712

14.951

16.982

20.816

25.831

23.752

24.490

* 2014 – totalizado até 30/11/14.

Caminhada Orientada

Oferece ginástica orientada nos aparelhos das academias ao ar livre, em diversos bairros da 

cidade e caminhada orientada a todos que praticam atividades físicas nos parques, praças e 

orlas. O projeto conta com 9 professores de Educação Física.

Centro de Treinamento FÍsico 
da Guarda Municipal - CETEF/GM
Programa de preparação física e defesa pessoal para guardas municipais. Orientação 

Nutricional a clientela praticante de atividades físicas dos parques e praças.
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Melhor Idade

Oferece atividades físicas regulares às pessoas com mais de 40 anos e gestantes, alertando 

para os riscos de obesidade, hipertensão, sedentarismo e a respeito da importância de hábitos 

de vida saudáveis. Realização de jogos e festivais de fases municipal e estadual.

Projeto Movimente-se

Oferece à população em parques, praças e espaços públicos (orlas), aulas de ginástica, 

avaliações físicas e orientação nutricional, de segunda a sexta feira, contando com 10 

professores. No ano de 2014 realizaram 7 “Aulões”, que são edições especiais de aulas onde 

acontece o encontro de todos os professores e alunos do projeto em um só lugar.

Principais Eventos 2014

• Copa Campo Grande de Futebol 11 Sub 17 Masculino;

• Jogos Abertos de Campo Grande;

• Tarde de Lazer (diversos bairros);

• Caminhada da FUNESP;

• Corrida do Facho;
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• Copa Juventude TV Morena;

• Copa Maçônica;

• Jogos de Areia 4x4;

• Circuito Nacional Banco do Brasil de Volei de Praia Sub 23;

• Challenger de Volei de Praia;

• Copa Interbairros de Futebol 7;

• Aulão de Ginástica (7 Edições);

• Copa Cidade de Campo Grande de Judô;

• Copa Campo Grande de Ginástica Artística;

• Festival Rose Rocha de Ginástica;

• Esporte e Lazer nos Bairros;

• Aulão Hidroginástica;

• Festival de Dança de Salão;

• Copa Campo Grande de Futebol Sub 15;

• Jogos do Servidor Público Municipal;

• Jogos Escolares de Campo Grande;

• Corrida Vida Saudável;

• Aniversário do Distrito de Anhanduí;

• Copa MS Incentivo de Judô;

• Copa MS de Basquete Adulto;

• Seleção de Talentos de Ginástica Artística;

• Copa Campo grande de Futebol Sub 13;

• Festival de Basquete;

• Copa Cidade de Campo Grande de Voleibol.

 • Campeonato Brasileiro de Motocross/2014 - 4ª Etapa em Campo Grande.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA



FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA

304

A Fundação Municipal de Cultura - FUNDAC, criada em 2004, tem como finalidades: o 

estabelecimento e o gerenciamento da execução da política municipal de cultura; a 

coordenação do planejamento e da execução de atividades que visem o desenvolvimento 

cultural e a preservação e a revitalização do patrimônio histórico e artístico do município; o 

planejamento, a avaliação e a coordenação da execução de programas, projetos e 

atividades de promoção cultural; o gerenciamento e supervisão das unidades operacionais 

da área de cultura; o gerenciamento do Fundo Municipal para o Desenvolvimento de 

Atividades Culturais de Campo Grande; a valorização e a preservação do patrimônio 

histórico, arqueológico, artístico, arquitetônico e natural do Município; o desenvolvimento e 

incentivo da cultura e das artes em suas manifestações populares, incentivando sua 

produção e os valores culturais da região.

Ao longo de 2014, realizou todo o esforço necessário para que as ações sejam executadas 

de forma adequada, do ponto de vista técnico e jurídico. Foi dado um olhar especial para o 

Plano Municipal de Cultura - PMC 2010-2020, e o mesmo está sendo colocado em pauta 

para que as ações sejam atendidas no prazo estabelecido, haja vista a demanda da 

sociedade pela disseminação dos projetos culturais na Capital. Os eventos, quase que em 

sua totalidade, atendem a uma ou mais metas do PMC.

Algumas ações executadas, desde o início do ano de 2014, estão citadas abaixo, separadas 

por Divisão responsável pelos eventos e atividades:

ARCA - Arquivo Histórico 
de Campo Grande
Criado pelo Decreto 6.350 de 19 de Agosto de 1991 (existe fisicamente desde 1986), é a 

unidade administrativa e cultural da Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC, vinculado à 

Divisão de Patrimônio. O ARCA tem como objetivo recolher, identificar, higienizar, arranjar, 

catalogar, disponibilizar e assegurar a proteção e preservação adequada da documentação 

arquivística de Campo Grande, assim como tornar acessível aos pesquisadores e a 

população o patrimônio documental público.
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Nome do Evento Data de Realização

Exposição Fotográfica - Comemorações Cívicas - Morada dos Baís

Criação do Site 100 Anos de Ferrovia em Campo Grande

05 a 31 de Agosto

10 de Julho a
10 de Setembro

Seleção de Fotografias para a Matéria de Capa da Revista MS Cultura Outubro

Exposição Fotográfica “Patrimônio – Bens Tombados”. 
Local: Tribunal Regional do Trabalho

03 de Outubro

Organização e Seleção de Documentos e Fotografias. Orçamento 
para a Exposição – Memória Fotográfica – Cem Anos de Ferrovia

Março a Outubro

Exposição Fotográfica – Prédio e Ruas. Local: Colégio Adventista 
de Campo Grande

18 de Outubro

Exposição Fotográfica com Palestra – Prédios Históricos. 
Local: Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes

23 de Outubro

Catalogação dos processos que o ARCA possui guarda por ano 
e estilo arquitetônico (não finalizado)

Agosto a Dezembro

Digitalização Preventiva de alguns números do Jornal 
do Comércio. Parceria com IHGMS

Agosto

Digitalização Preventiva de alguns recortes de jornais, 
que constam no acervo para pesquisa

Setembro a Dezembro

Higienização e organização de 527 fotografias doadas ao ARCA 
pelo Departamento de Arquitetura da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, através do arquiteto Ângelo Arruda

Novembro e Dezembro

Esplanada da Ferrovia 
de Campo Grande
O complexo arquitetônico da Esplanada da Ferrovia de Campo Grande é formado pela 

Plataforma Cultural, Galeria de Vidro, Casa e Auditório da Esplanada, Museologia e o Armazém 

Cultural, onde eram armazenados produtos que foram transportados pela via férrea. 

o Armazém foi construído em 1938 e reinaugurado em 15 de setembro de 2004, depois de 

ampla reforma. A restauração deste edifício oferece aos Campo-grandenses mais uma opção 

de espaço amplo, adaptado para a realização de eventos sociais, culturais e promocionais, com 

capacidade para receber cerca de mil pessoas.
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Reordenamento de vias.

Plataforma Cultural – Oficinas

Nome do Evento Data de Realização

Feira de Arte e Artesanato

Oficina de artesanatos diversos

Exposição "Etnias Brasileiras"

Exposição "Artes Naif"

Exposição "Retratos"

Exposição "Click"

Exposição " Sr. Fujita"

Exposição no vagão de trem

Tarde Cultural "Trenzinho Piuí, Piuí"!

Exposição Galeria de Vidro-Arte Design

Espaço Cuca Fresca - leitura

Exposição Galeria de Vidro-Cromossomos Campo Grande

Exposição no vagão-trem

Exposição Galeria de Vidro- impressões

Primeira quinzena do mês

Diariamente

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Agosto

Uma vez ao mês

10 de setembro

Semanal

08 de outubro

Diariamente

12 de novembro

306
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Nome do Evento Data de Realização

Exposição Galeria de Vidro-Boa Viagem

Exposição de Artes e Artesanatos

Encerramento das Atividades

Exposição- sexta do Vinil

Ensaios Culturais - violão

Ensaios Culturais - danças

26 de novembro

13 de dezembro

10 de dezembro

10 de outubro

Todas as quartas 

Todas as quintas 

Morada dos Baís

O Sobrado

Bernardo Franco Baís começou a construção do segundo sobrado do contexto urbano de 

Campo Grande, o primeiro edificado em alvenaria, com argamassa de saibro, cal e areia, 

coberto originalmente com telhas de ardósia (formato 40 x 40) vindas da Itália. A obra, concluída 

em 1918, passou à residência da família até 1938.

1913

Lídia Baís pintou os painéis nas paredes do Sobrado. A sala azul era o quarto de Lídia, intitulada 

Sala Mística. A sala rosa, Sala das Paixões.

1937

Em 4 de julho, o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural do Município, 

através do Decreto n.º 5390, do Prefeito Juvêncio César da Fonseca.

1986
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Nome do Evento Data de Realização

Exposição D'Bravo

Exposição Marilena Grolli

Lançamento livro Iolete Moreira

Exposição Ilton Silva

Expos. Patricia e Anelise

Exposição Arte Naif

Evento Escola Evaneide Cavassa

Evento Escola Evaneide Cavassa

Exposição ARCA

Lançamento livro Guto Gurgel

Exposição Lú Santana

Lançamento Livro De Milton Vicente Ferreira

Lançamento Cd Campo Grande Aqui Estão - Fmic

Abertura Exposição Andrea Luz

04 de Março

01 de Abril

08 de Abril

06 de Maio

03 de Junho

08 de Julho

21 de Julho

30 de Julho

05 de Agosto

21 de Agosto

02 de Setembro

08 de Setembro

03 de Outubro

07 de Outubro

Biblioteca Pública Municipal 
Anna Luiza Prado Bastos 
Professora Galega
Fundada em 28 de novembro de 1932 pelo médico e beletrista Perí Alves Campos, 

d e n o m i n a n d o - s e  S o c i e d a d e  d a  B i b l i o t e c a  d e  C a m p o  G r a n d e .

Em 05 de março de 1940, a biblioteca foi doada à Prefeitura de Campo Grande, transformando-

se em Biblioteca Municipal, através do Decreto-lei n. 29 abrigando, na época, com um total de 

cinco mil volumes.

Em sua atual sede, situada no Parque Florestal Antônio de Albuquerque (Horto Florestal), tem 

como missão a prestação de serviços públicos de literatura e informação de qualidade a toda 

população, promovendo o acesso aos registros da expressão humana em sua diversidade.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
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Projeto "#Origamizando" (Semanal)

Projeto "Pintando a kara" (Semanal)

Projeto "Conte-me mais" (Semanal)

Projeto "Pintando o 7" (Semanal)

Projeto "Navegando aos 40, 50..."

Projeto "Bibliotecando"

Jogos educativos na Biblioteca Municipal

Março a Dezembro 

Julho a Dezembro 

Julho a Dezembro 

Julho a Dezembro 

Julho a Dezembro 

Agosto 

Mensal

Julho a Dezembro

Projeto "Estante de Lançamentos e Clássicos Literários" - 
aquisição de livros literários (mensal)

Divisão de Artes e Artesanato
A Divisão de Artes e Artesanato é responsável pelo planejamento, organização e realização de 

eventos culturais nas áreas de Artes Visuais e Artesanato da Fundação Municipal de Cultura. 

Seu objetivo é estimular a formação, produção e circulação no segmento, além de apoiar a 

produção regional.
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Arraial de Sto Antônio -  Praça do Papa – Feira de Artesanato

Arraial Dos Artesãos – Praça dos Imigrantes

Festival do Pano de Prato – Praça dos Imigrantes

19 de Março

12,13,14,15 de Junho

18 de Julho

8,9 de Agosto

Comemoração pelo Dia do Artesão, levando 42 Artesãos em 
um passeio Com o City Tour pelos pontos turísticos 
de Campo Grande  -  MS

6 de Agosto
Exposição de Artes – “Conhecendo Campo Grande sob o Olhar 
de um imigrante Japonês” Mashahito Fujita  - Galeria de Vidro

Exposição de Artes – “Mostra de Arte e Design “ - Galeria de Vidro 

Feira de Artesanato na Praça Ari Coelho

10 de Setembro

Mensal

1 de Novembro
“Festival Das Artes Do Fogo” –  Evento Executado Pela FUNDAC 
em Nível Estadual, abrangendo o Artesanato, Artes E  Indústria. 

Museu José Antônio Pereira
O Museu José Antônio Pereira está instalado na Fazenda Bálsamo, terra doada pelo fundador 

da cidade a um dos seus filhos, Antônio Luiz Pereira. A primeira viagem de um grupo de 

sonhadores que deixa Monte Alegre, em Minas Gerais, atraído pela notícia da existência de ricas 

terras na região de Vacaria, hoje, Rio Brilhante, consumira pouco mais de três meses de viagem 

a cavalo. O fundador da cidade reune 62 pessoas em sua caravana e aporta definitivamente na 

região, no dia 23 de Junho de 1875.

Em 1889, dia 23 de Novembro, a lei Estadual número 792 cria o Distrito de Paz de Campo 

Grande. Em 1899, a resolução número 225, de 26 de Agosto, eleva Campo Grande à categoria 

de Vila, criando aqui o Município de Campo Grande, desmembrado de Nioaque.

Em 16 de Julho de 1918, a Capital é elevada à categoria de cidade tornando-se, anos mais tarde, a 

Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, a 11 de outubro de 1977, por força de lei Complementar 

número 31, sancionada por Ernesto Geisel. A Capital instala-se em 1º de Janeiro de 1979.

Para festejar o centenário da emancipação administrativa da cidade, a municipalidade restaura 

completamente a sede da Fazenda Bálsamo, com seu monjolo e carro de boi de imemorável 

data, conjunto tombado como patrimônio Histórico e Cultural da Cidade, que foi doado em 1966 

à Prefeitura Municipal de Campo Grande, por Carlinda, filha de Antônio Luis. Em 1999, o Museu 

foi restaurado permitindo a visitação Pública. Em 2014 , o Museu recebeu 4.658 visitantes.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
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Maio 2014 a Junho 2015
FMIC - Através de Projetos contemplados pelo Fundo Municipal 
de Cultura, executados diretamente por seus proponentes

Maio 2014 a Junho 2015
FOMTEATRO - Através de Projetos contemplados pelo Programa 
Municipal de Fomento ao Teatro, diretamente por seus proponentes

Em 10/11/2014 foi 
enviado ao MINC o 
Termo Aditivo solicitando 
prorrogação da vigência 
do convênio até a data de 
17 de novembro de 2015.

Usina Cultural Vila Marly - Convênio N. 763450/2011 com 
o Ministério da Cultura

As obras do Parque do 
Sol e do Jardim Noroeste 
estão paralisadas. 
Problemas com o projeto 
que necessitam 
de aditivos.

Praça dos esportes e da cultura/CEUs – Centro de Artes 
e Esportes Unificados do Jardim Noroeste e Parque do Sol

Convênio com os Ministérios da Cultura, Esportes, Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Justiça e Trabalho e Emprego

A chamada para contratação
dos projetos prevista para 
acontecer de 4 de janeiro 
até 14 de janeiro e o repasse 
do recurso é até 14 de 
fevereiro de 2015. 
A execução dos médias-
-metragens deve ocorrer 
entre 15 de fevereiro de 2015 
até 14 de fevereiro de 2016.

Chamada Pública ANCINE/FSA N.01-2014.

Suplementação de recursos financeiros para financiamento 
conjunto de projetos de produção de obras audiovisuais 
brasileiras independentes

Convênio com Ancine, FSA, BRDE.

Está em fase de entrega 
dos instrumentos e 
prestação de contas. 
Faltará a aquisição de 
um lote com duas unidades.

A finalização do prazo de 
vigência do convênio 
é até 27/07/2015

Aquisição de instrumentos musicais à orquestra sinfônica de CG

Convênio N. 779012/2012 com o Ministério da Cultura

Prazo de execução 
até 27 de fevereiro 
de 2015

Prêmio FUNARTE de apoio à Orquestra
(Compra de instrumentos musicais para a Orquestra Municipal)

Divisão de Projetos
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Centro Municipal de Música 
de Campo Grande
O novo Centro Municipal de Música de Campo Grande foi inaugurado no dia 02 de setembro de 

2014. Nesse espaço, são abrigados os corpos artísticos efetivos da PMCG/FUNDAC, sendo a 

Banda Municipal de Música, Coral Municipal, Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande 

e o Acervo do Centro Musical "Ernani Alves Correia".

Nome do Evento Data de Realização

15, 22 e 29 de Março
Orquestra Sinfônica Municipal - Aniversário de 12 anos 
do Espaço Chico Xavier

09 de Junho
Orquestra Sinfônica Municipal e Banda Municipal - Formatura 
dos alunos da PRONATEC

06 de Agosto
Banda Municipal - Concerto Palácio Popular da Cultura, 
evento do MPE (Ministério Público Estadual)

14 de Agosto
Orquestra Sinfônica Municipal - Concerto Oficial no Teatro 
Glauce Rocha convidados nacionais e estrangeiros 

23 de Agosto
Banda Municipal - Encontro de Bandas de Campo Grande, 
com a Participação de diversas bandas de Campo Grande 

26 de Agosto
Banda Municipal - Desfile cívico militar em Comemoração 
ao aniversário de Campo Grande 

02 de Setembro
Orquestra Sinfônica Municipal e Banda Municipal - Inauguração 
do Centro Municipal de Música 

09 de Setembro
Banda Municipal - Sessão Solene de Entrega de Títulos 
de Cidadão Campo-grandense

15 de Outubro
Orquestra Sinfônica Municipal - Apresentação no Concerto 
Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

25 de OutubroBanda Municipal - Apresentação Espaço Chico Xavier

25 de OutubroCentro de Música - Evento Dia da Mulher

27 de Outubro
Orquestra Sinfônica Municipal - Apresentação no evento 
Seminário Diversidade SEMED (Secretaria Municipal de Educação)

01 de Novembro
Orquestra Sinfônica Municipal - Concerto Teatro
Glauce Rocha Arte Viva 

02 de NovembroBanda Municipal - 1° Noite Cultural PM - Palácio Popular

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA
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04 de Novembro
Coral Municipal - Inicio dos ensaios no Centro Municipal 
de Música e na Secretaria da Mulher, para 60 participantes 

18 de Novembro a 
28 de Novembro

Orquestra Sinfônica Municipal - Organização da Oitava Edição 
do Festival Encontro com a Música Clássica, concertos, atividades 
educacionais, intercâmbio cultural com artistas nacionais 
e estrangeiros. Ações realizadas na cidade de Campo Grande, 
Água Clara, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Terenos, Dois irmãos 
do Buriti, Anastácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá. 

05 de Dezembro
Coral Municipal - Apresentação na Abertura da Cidade 
do Natal

05 de Dezembro
Orquestra Sinfônica Municipal - Apresentação na Abertura 
da Cidade do Natal

08 de Dezembro
Orquestra Sinfônica Municipal - Apresentação com grupo  
de Câmara na Cidade do Natal

12 de Dezembro
Banda Municipal - Apresentação no Evento SIPAT 
(Semana Interna de Preven- Plaenge)

13 de Dezembro
Orquestra Sinfônica Municipal - Apresentação no Espaço 
Cultural Chico Xavier, Rua Dom Aquino 431 - Centro.

17 de Dezembro
Banda Municipal - Concerto Oficial da Banda Municipal - 
Teatro Dom Bosco

17 de Dezembro
Centro de Música - Concerto da Escola de Música 
Ernesto Carvalho

19 de DezembroBanda Municipal - Apresentação Praça Ary Coelho

24 de Dezembro
Orquestra Sinfônica Municipal - Apresentação com grupos 
de Câmara na Cidade do Natal

14 de DezembroCentro de Música - Concerto da Banda Sinfônica da UFMS

15 de Dezembro
Banda Municipal - Apresentação com grupos 
de Câmara Praça Ary Coelho

15 de DezembroCoral Municipal - Apresentação na Praça Ari Coelho

De Abril a Dezembro de 2014,
com atividades semanais

Orquestra Sinfônica Municipal - Projeto Profissionalização 
atendeu 11 jovens músicos com capacitação técnica musical.
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Departamento de Gestão 
e Desenvolvimento Cultural

Desfile do Dia 26 de Agosto  

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA



RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

315

Aniversário de Campo Grande

Janeiro

Nome do Evento Data de Realização

04, 11, 18 e 25
Campanha - Campo Grande Contra a Dengue – 
Grupo Teatral Chico Maria

26
Esquenta do Carnaval – Cidade do Natal – 
Atrações: Mistura de Raça e Mulatas de Tawanda

MensalBaile CCI Vovó Ziza

26
Primeiro Grito de Carnaval – Praça dos Artesãos – 
Atração: Mistura De Raça
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Fevereiro

Nome do Evento Data de Realização

01, 08 e 15
Campanha - Campo Grande Contra a Dengue – 
Grupo Teatral Chico Maria

8
Pré-Carnaval  – GRES Igrejinha - 
Atração: Grupo Vermelho e Branco

15
Pré-Carnaval – GRES Unidos do Cruzeiro e Unidos 
do Aero Rancho - Atração: Mistura de Raça

21
Pré-Carnaval - GRES Unidos da Vila Carvalho - 
Atração: Grupo Sampri

27
4º Grito de Carnaval dos Artesãos – Praça dos Imigrantes - 
Atração: Juci Ibañez e Banda Sossega Leão

28
Bloco do Pequi – Formado por Funcionários Públicos – 
Atrações: Grupo Acontece (Trio) e Sossega Leão (Praça do Rádio)

Março

Nome do Evento Data de Realização

01 a 04
Carnaval 2014 – Atrações: Gilmelandia, Dayanna Gon, Pixote / 
Daniela Delai, Aramçã / Banda Company e Thimbahia - Bateria

02 e 04
Carnaval 2014 – Matinês - Atrações: Daniela Delai, Thimbahia 
e Palhaço Bexiga, Ruano E Circo Lê Chapeau

06, 20 27 e 28
Orla Morena – Comemoração ao Dia Mundial do Teatro - Atrações: 
Mambembe Trupe Teatral, Curumins, Circo Lê Chapeau e Aplauso

14
Comemoração do Dia Internacional da Mulher – 
CDL - Atração: Jucy Ibanez

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA
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13
Almoço Beneficente em Prol dos Pacientes Com Câncer – 
Colônia Paraguaia - Atração: Eco Do Pantanal

13
Só Rock no Horto - Atrações: Haiwana, Anaconda Joe 
e Stone Crow 

24
Abertura dos 29º Jogos Escolares Campo-Grandenses  - 
Atração: Dançurbana

26
Arte nos Bairros – Parque Vida Nova - 
Atrações: Grupo Prisma e Hugo Salles

27
Arte na Praça do Peixe - Atrações:  Trupe Bobos 
da  Plebe e  Viviane Nues

Maio

Nome do Evento Data de Realização

02 e 03
Feira de Artesanato em Comemoração ao Dia das Mães - 
Atração: Gregório Antunes

11
Só Rock no Horto - Atrações: Beatles Band Club, 
Shadows Legacy e Rivers Bateria e Locução

08Quinta Gospel – Chris Duran

09
Noites da Seresta Especial - Atração: Seresteiros - 
Wanderley Cardozo

29
Posse da Diretoria da Associação Comercial e Industrial 
de Campo Grande - Atração: Banda de Ontem

1ª Festa Das Nações Chamamezeiras - Atração: Eco do Pantanal

Abril

Nome do Evento Data de Realização

03, 10, 17 e 24
Orla Cultural - Atrações: Vice e Versa, Bobos e a Plebe, 
Aplausos e Cia Estável de Teatro

7
Recepção do Prefeito para Delegação Africana – 
Casa da Esplanada - Atração: Carlos Colman 
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19, 20 e 21 
Arraial do Centro Cultural do Chamamé - 
Atrações: Tremão, Marlon Maciel e André Santini

12Abertura da Copa – V GRES Vila Carvalho - Atração: Sampri

12 a 1512º Arraial de Santo Antônio – Praça do Papa 

26
22ª Festa Do Padroeiro Da Paróquia Sagrado 
Coração De Jesus - Atração: Helder Kohagura

26Quinta Gospel – Fernanda Brum

27Noites da Seresta Especial - Atração: Seresteiros e Jerry Adriani

06, 10, 11 e 
12, 16, 17, 18, 23, 26 e 27 

Programa Conheça e Ame Campo Grande - 
Atrações: Hugo Salles, Zé Du, Nena Sarti e Greg Antunes, 
Anne Costa, Unicórnio, Aldezir E Elias Borges

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA

12º Arraial de Santo Antônio – Praça do Papa.

Junho

Nome do Evento Data de Realização

06
7ª Edição da Festa Junina da Amoc – Coophavila II - 
Atração: Fabiano & Graziel

07Festa Junina do Itamaracá - Atração: Alexandre Leão

08
Só Rock no Horto - Atrações: Bandas Insolita, Foogha 
e Especial Kurt
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11
Centenário da Ferrovia
Atração: BEATLES Band Club

13
Exposição “Sr. Fujita” Em Comemoração aos 115 Anos 
de Campo Grande - Atração: Gregório Antunes

13
Centenário da Ferrovia
Atração: Grupo De Dança “Mar De Xaraés

14
Concerto da Orquestra Sinfônica em Homenagem 
aos 115 Anos de Campo Grande

14
Quinta Gospel – Cantora “Cassiane”
Atrações: J Junior e Banda (Local)

14
Centenário da Ferrovia
Atração: Geraldo Espíndola

15
Noite da Seresta Especial em Comemoração aos 115 Anos 
de Campo Grande - Atrações: Seresteiros Locais e Tete e 
os Lírios Selvagens

Agosto

Nome do Evento Data de Realização

02 a 03Espetáculo “Um Pé De Circo” - FOMTEATRO

07 a 17
100 Anos da Imigração Japonesa / Festival do Sobá
Atrações: Diversas

01 a 10Projeto Cultural  “Pintando O Sete” - FMIC

Julho

Nome do Evento Data de Realização

07Posse dos Conselheiros Regionais Atração: Guilherme & Falcão

10Quinta Gospel – Rosa De Saron Atração: Banda 4º Dom (Local)

11Dia Nacional do Homem Atração: Fabiano & Graziel

11Noite da Seresta Especial - Demônios da Garoa
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Outubro

Nome do Evento Data de Realização

01
Caminhada Rosa - SESAU
Cedência da Praça

01
Abertura da Campanha “Outubro Rosa”
Atração: Banda Municipal Maestro Ulisses Conceição

09
Semana da Criança - APAE
Atração: Palhaço

12
Dia das Crianças
Atração: Mágico Henrique De Carvalho

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA

Setembro

Nome do Evento Data de Realização

14
Feijoada da Associação Tenda de Umbanda São João Batista
Atrações: Mistura de Raça  e Sampri

02Inauguração do Centro Municipal de Musica - FUNDAC

22 a 2518ª Edição – Dança Campo Grande 

23
Encontro de Bandas Marciais em Comemoração aos 115 
de Aniversário de Campo Grande
Atração: Bandas Convidadas

24
Show em Comemoração ao Aniversário de Campo Grande
Atração: Henrique & Diego (Gravação de DVD)

26
Desfile Cívico-Militar em comemoração aos
“115 Anos de Campo Grande”

26
Marcha para Jesus
Atração: Thalles Roberto

Nome do Evento Data de Realização
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25
XIII Parada da Cidadania LGBT e Show da Diversidade 
Atração: Banda de Ontem

30
Quinta Gospel
Atração: Bandas Locais

31
Noite da Seresta Regional
Atração: Seresteiros Locais

Nome do Evento Data de Realização

Novembro

Nome do Evento Data de Realização

20 a 23
2ª Festa Das Nações Maçônicas - Atrações: Banda De Ontem, 
Victor & Vinicius, Farrapos e Trapos e Sampri

21
Concurso Miss Penitenciária 2014
Atração: Michele e Banda

30
7ª Edição dos Jogos e Atividades Culturais da População Negra 
Atração: Grupo Teatral Bobos da Plebe

Dezembro

Com direito a neve artificial e fogos de artifício, a Cidade do Natal foi inaugurada dia 05 de 

dezembro nos altos da Avenida Afonso Pena. Seus idealizadores se inspiraram na famosa 

Avenida Francesa: Champs-Élysées para trazer encanto ao caminho que levava até o Papai Noel.

As famílias puderam desfrutar de atrações musicais com bandas, corais e orquestras, uma 

extensa praça de alimentação e as crianças se divertiram, sem pagar nada, em todos os 

brinquedos espalhados no espaço, dentre eles: pula-pula, escorregador inflável, piscina de 

bolinha, vídeo games, pintura facial, além de tirar fotos com os bonecos de neve e com a tão 

esperada da Pepa Pig. 
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Nome do Evento Data de Realização

01 a 06Evento Natalino - Apresentação de Corais

05 a 06Cidade do Natal - Atrações Diversas

05Cantata de Natal - Atração: Corais 

Cidade do Natal.
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A Fundação Social do Trabalho – FUNSAT é integrante da Administração indireta do Poder 

Executivo Municipal e está vinculada à Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e 

Cidadania – SAS. Tem como missão, promover a geração de oportunidades de trabalho, 

emprego e renda, melhorando a distribuição de riquezas e contribuindo para a construção de 

uma sociedade desenvolvida e justa.

É responsável por formular a Política Municipal de Trabalho e tem por finalidade desenvolver 

ações na área de formação profissional, relação de trabalho e segurança, mercado de trabalho, 

emprego, renda e saúde do trabalhador, além de realizar estudos e pesquisas socioeconômicas.

A FUNSAT desenvolve ações em interface com a Política de Assistência Social dirigidas à 

população de baixa renda, aos adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal e 

social. Neste caso, com ações específicas de formação e qualificação profissional para inserção 

no mercado de trabalho.

No primeiro foco, as ações foram direcionadas ao atendimento das demandas do mercado de 

trabalho local, proporcionando a qualificação social e profissional aos trabalhadores 

desocupados, atendendo as necessidades das empresas da Capital. Já a qualificação de 

trabalhadores ocupados/autoempregos objetivou atender as pessoas com perfil empreendedor 

e as ações desenvolvidas visaram à organização e instalação de pequenos negócios individuais 

ou coletivos, com vistas à geração de trabalho e renda.

O público priorizado no terceiro bloco refere-se à inclusão social e profissional de trabalhadores 

integrantes de famílias de baixa renda e que se encontram em situação de alta vulnerabilidade 

social. A execução das ações de qualificação profissional, segundo o público atendido, pode ser 

visualizada a seguir:
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Situação do Emprego Formal e Informal

Em 2012, foi firmado junto ao Ministério de Emprego e Renda o Convênio nº. 81, com recursos 

para o Custeio e Investimento para a manutenção e operacionalização da FUNSAT na análise do 

mercado de trabalho local, considerando, entre outros, os dados do CAGED, RAIS, PED e IBGE.

No dia 26 de agosto de 2014, Campo Grande completou 115 anos e tem atualmente 843.120 

habitantes (Estimativa 2014/IBGE), com Índice de Desenvolvimento Humano - IDH considerado 

alto, compreendendo notas entre 0,7 e 0,79. Conforme Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD (2010), a Capital ocupa a 100ª posição do ranking entre as cidades 

brasileiras e tem a melhor colocação do Estado de Mato Grosso do Sul. 

De acordo com o CENSO IBGE/2010, a população econômica de Campo Grande está assim 

classificada:
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Município

Campo Grande

Total 673.730

População Economicamente Ativa – 
Campo Grande – Censo 2010 

ativa
Economicamente

238.002

ativa - ocupada
Economicamente

ativa - desocupada
Economicamente

economicamente
Não ativa

435.728 407.145 28.583

Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 2010.

Análise de Saldo de Estoque 
de Emprego
De acordo com o quadro abaixo, o saldo de empregos no mês de novembro dos três últimos 

anos indica que, em 2012, foram registrados 683 postos de trabalho; em 2013 tiveram 758 

postos; e no ano de 2014 foram computados 315 postos de trabalho. 

A análise percentual do período em referência demonstra que no mês de novembro foi 

registrado aumento no estoque de empregos de 10,98%, no período de 2012 para 2013, e  no 

mesmo período houve redução de 58,44% no saldo de empregos de 2013 para 2014. Do ano de 

2012 para 2013 teve retração de 6,25% no saldo de estoque de emprego em Campo Grande.

Mês 2014

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

73

1346

-415

291

323

10

318

621

1.285

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-426

415

199

937

301

414

352

1.518

909

726

617

337

1.919

955

-318

414

363

537

924

1.051

525

922

2.072

1.492

1.070

526

1.451

485

221

816

1.438

1.378

674

762

1.136

509

50

240

978

-8

412

1.011

-107

905

1.278

1.091

2.024

1.564

1.243

746

962

422

387

1.465
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Mês 2014

Out

Nov

Dez

Saldo Médio

- 

315

- 

541,45

2008 2009 2010 2011 2012 2013

611

758

1.869

633,5

599

683

-2.166

676

758

333

-2.221

991

1.236

760

-1.710

868

667

687

-1.107

417

1.581

359

-2.785

755

Total 9.059 5.006 10.410 11.888 8.109 7.602 5.946

* Os saldos resultam da diferença entre admitidos e desligados no mês de referência.

Fonte: Caged/MTE 

De acordo com o gráfico abaixo os dados demonstrados são referentes ao estoque acumulado 

de empregos dos anos apresentados:

Jan Ago

8000

6000

4000

2000

0

-2000

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Set NovOut

2013

10.000

Dez

-426
240 970 2.114 2.882 3.618 4.152 5.926 7.042 8.030 9.269 7.602

Evolução do Saldo Acumulado do Estoque 
de Empregos em Campo Grande - MS 
Janeiro a Novembro de 2014

FUNDAÇÃO SOCIAL 
DO TRABALHO 

Fonte: Caged/MTE 
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Nos últimos três anos, o saldo acumulado de empregos em 2012 foi de 8.109 postos, em 2013 

de 7602 e até novembro de 2014 apresentou saldo acumulado de 5.946. Em valores percentuais 

de 2012 para 2013 ocorreu queda de 6,25%. Nos últimos três anos, o mês de novembro de 2014 

comparado aos anos de 2012 e 2013 registrou o pior desempenho, com 315 postos de trabalho, 

contra 758 em 2013 e 683 em 2012.

O estoque de empregos em Campo Grande registrou percentual de crescimento positivo de 

3,79%, do ano de 2012 para o ano de 2013 e de 2,85%, no período de 2013 a novembro de 2014. 

Estoque de Empregos com CTPS
Ano de 2012 a novembro de 2014

2012 2013 2014

210.000

205.000

200.000

195.000

190.000

0

215.000

220.000

200.735

208.337

214.283

Fonte: Caged – MTE

Setores da Economia que 
mais Empregaram 
No período de 2012 a novembro de 2014, Campo Grande registrou um saldo total de 279.376 

empregos. De acordo com o quadro abaixo, o montante de 110.239, representando 39,46% do 

saldo acumulado está no Setor de Serviços. O mesmo segmento se destacou no ano de 2013 e 

até novembro de 2014, apresentando um resultado expressivo em relação aos demais setores 

econômicos.
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Setor de 
Atividade Econômica

Estoque
RAIS
2010

Saldo
CAGED

2013

Saldo
CAGED

jan a nov/2014
Saldo Perc.

Extrativa Mineral

Ind. Transformação

Serv. ind. util. publ.

Construção Civil

Comércio

Serviços

Admin. Pública

Agropecuária

120

18.415

3.377

21.520

53.530

101.886

62.835

4.145

0

953

232

1.482

1.698

3.069

8

160

-7

73

290

-173

386

5.284

6

87

113

19.441

3.899

22.829

55.614

110.239

62.849

4.392

0,04%

6,96%

1,40%

8,17%

19,91%

39,46%

22,50%

1,56%

Total 265.828 7.602 5.946 279.376 100%

Nota Técnica: Estão relacionados na RAIS, trabalhadores contratados por pessoas físicas, jurídicas, funcionários 

públicos (efetivos e comissionados) federais, estaduais, municipais, militares e diretores empresariais sem 

vínculo empregatício em 31 de dezembro de 2012.

Fonte: RAIS 2012, Caged 2012, 2013 e 2014 – MTE

No ano de 2012 a novembro de 2014, o Setor de Serviços se destacou em relação aos demais 

segmentos econômicos analisados, representando em 2012, 5.127 postos de trabalho, o que 

equivale a 63,23% em relação aos demais setores, e em 2013, 3.069 postos, correspondendo a 

40,37% do saldo total. Já em 2014, até novembro, o ano também registrou destaque para o 

Setor de Serviços, 5.284 postos de trabalho, o que representa percentual de 88,87% em relação 

aos demais setores do respectivo ano.
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Estoque de Empregos com CTPS 
Ano de 2012 a novembro de 2014

Extrativa
Mineral

Agropecuária

4000

3000

2000

1000

0

-1000

Ind.
Transf.

Serv. Ind.
Util. Publ.

Construção
Civil

Comércio Serviços

2013

5000

6000

953

Admin.
Pública

232

1.482

1.698 3.069 8 160

Intermediação de Emprego
A Agência Municipal de Trabalho e Emprego tem divulgado suas atividades nos diversos meios 

de comunicação, com o objetivo de atingir o maior número de pessoas que buscam 

oportunidade no mercado de trabalho e ainda, os empresários/empregadores que 

disponibilizam vagas de trabalho.

Para melhor assistir os candidatos inscritos, na Agência se oferece o atendimento 

individualizado e coletivo para a orientação ao trabalho, serviços de apoio psicológico, setor 

doméstico, emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Habilitação ao 

Seguro-Desemprego – HSD.

Em consideração a sua missão de atuar para combater o desemprego ficcional, a Prefeitura 

Municipal, através da Fundação Social do Trabalho-FUNSAT, se orientou quanto à estruturação da 

rede de atendimento, para fazer a intermediação da mão-de-obra na economia local e regional. É 

feito o contato e atendimento dos empregadores, por meio de visitas e contatos telefônicos para 

captação das vagas e identificação do perfil mais adequado à necessidade das empresas.
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Além de orientar a qualificação social e profissional para proporcionar aos trabalhadores meios 

de suprir as deficiências para ocupação das vagas ofertadas, também foram ampliadas as 

atividades de financiamento de micro empreendedores, através do programa de Microcrédito 

Produtivo e Solidário - CREDIGENTE, fomentando a geração de renda e a economia solidária. 

FUNSAT Itinerante
Através da FUNSAT Itinerante são realizadas ações da Intermediação de mão de obra - IMO, 

como cadastramento de trabalhadores, encaminhamentos, captação de vagas, emissão CTPS 

e Habilitação de Seguro Desemprego, além de orientação profissional e informações sobre 

qualificação profissional. O serviço prestado de forma itinerante se constitui num posto móvel de 

atendimento que percorre um calendário previamente elaborado e divulgado, em bairros 

distantes da área central de Campo Grande. 

Atualmente, a FUNSAT Itinerante atende 12 bairros, bem como promove ações globais de 

diversas comunidades que solicitam via ofício a esta Fundação. Com uma estrutura de 

equipamentos de informática e atendentes treinados e uma rede de parcerias, tais como, os 

Centros de Referência de Assistência Social e outras entidades comunitárias religiosas que 

solicitam os nossos serviços, faz com que a oportunidade de trabalho bem como 

documentações chegue com celeridade até os trabalhadores. 
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1.  Quantitativo de atendimentos.

2. Quantitativo de Vagas Captadas.

3. Quantitativo de Trabalhadores Inscritos.

4. Quantitativo de Trabalhadores encaminhados para oportunidade de empregos.

 5. Resultado dos encaminhamentos relacionando os motivos: aceito na ocupação, recusa 

da oportunidade, ou não comparecimento do trabalhador na entrevista.

6. Quantitativo de trabalhadores que receberam orientação sobre postura comportamental 

no momento da entrevista de empregos. 

7. Quantitativo de emissão de CTPS incluindo 1ª via, 2ª via e continuação.

Os resultados do estudo mensal dos dados são publicados no site mantido pela FUNSAT 

(www.capital.ms.gov.br/funsat) no Boletim do Observatório do Mercado de Trabalho 

(http://www.capital.ms.gov.br/observatorio) 

Análise da execução da ação de Intermediação 
de Mão de Obra Utilização de informações 
sobre mercado de trabalho para o planejamento 
e execução das ações de IMO

Em novembro de 2007, a FUNSAT instituiu o Observatório do Mercado de Trabalho de Campo 

Grande, com o objetivo de coletar e produzir informações a partir das bases de dados já 

disponíveis. A metodologia e ferramenta foram construídas no intuito de atender a necessidade em 

obter informações específicas para balizar as ações dos programas executados pela Prefeitura 

Municipal de Campo Grande e, principalmente, do Sistema Nacional de Emprego - SINE, além de 

obter dados reais sobre o mercado de trabalho, com números exclusivos da cidade. 

Os relatórios gerenciais do portalmaisempregos norteiam os dados de toda a movimentação de 

intermediação ocorrida no SINE/Municipal e são comparados aos levantamentos do Mercado 

de Trabalho da Capital, para que haja uma avaliação de eficácia do papel de inserção. 

Com isso, o Observatório do Mercado de Trabalho edita mensalmente um Boletim, em que são 

lançados os dados sobre a movimentação do emprego formal, utilizando as informações do 

CAGED, da RAIS e do relatório gerencial do portalmaisempregos compreendidos no relatório 

mensal comparativo.

Os dados se referem a:
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Principais dificuldades encontradas 
na captação de vagas, nos encaminhamentos e 
na colocação de trabalhadores

1.  Captação de vagas - No que tange a Captação de Vagas não encontramos dificuldade 

visto que poderá ser observada na análise quantitativa a superação expressiva da meta. 

2. Colocação - A maior dificuldade encontrada está no resultado final, que se refere à 

colocação. Mesmo aumentando o efetivo de pessoal do setor de administração de 

vagas e tendo o serviço externo de busca do resultado, o empregador usuário do serviço 

público não tem o comprometimento do retorno, sendo que na totalidade de 

encaminhamentos percebemos que não temos retorno positivo diante de toda a 

movimentação. 

3. Encaminhamento - Ainda o que pode ser observado referente ao trabalhador, os 

indicadores apresentam um quantitativo expressivo daqueles que vem em busca da 

oportunidade, aceitando o encaminhamento, porém não comparecendo no local 

indicado para entrevista, ou sendo reprovado em processo de seleção com a 

Rotinas e ações realizadas, voltadas 
particularmente para a inserção de jovens, 
mulheres e trabalhadores com mais de 40 anos, 
com baixa escolaridade 

Para atender os trabalhadores desempregados em geral, inscritos no SINE Municipal, 

especialmente, aqueles que se encontram excluídos do mercado de trabalho formal e informal, 

com baixa autoestima, pouco nível de escolaridade, sem qualificação profissional e pessoas 

com deficiências, os atendentes ao captarem vagas estão capacitados e preparados para 

negociações no perfil do trabalhador junto aos empregadores, visando à flexibilização das 

vagas para atendimento a este público. 

O registro da vaga sem recortes de idade máxima tem direcionado o trabalhador para entrevista, 

fazendo com que o empregador possa aferir a sua experiência profissional, e não a idade. No 

período em questão, foram encaminhados 14.782 trabalhadores com idades acima de 40 anos 

e colocados 1.230, representando 22,32% do resultado geral dos encaminhados e colocados. A 

idade tem sido algo negociado com as empresas, mas em relação à escolaridade, ainda 

encontramos dificuldade por parte das empresas ao colocar em seu quadro funcional 

trabalhadores com baixa escolaridade, alegando os investimentos em tecnologia e 

treinamentos, bem como os planos de carreiras. 
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Meta
Programada

Meta
RealizadaAções Saldo % 

Realizado
% 

a Realizar

Inscrições (Insc. 
+ Insc. Monitorados)

Vagas

Encaminhados

Colocações

Requerentes

Atendimentos 

16.028

47.365

3.347

9.634

201.282

3.298

21.898

283

1.742

139.905

125.91%

185.99%

109.24%

122.07%

327.94%

0

0

0

0

0

12.730

25.467

3.064

7.892

61.377

15.288 19.703 4.415 128.88% 0

De acordo com os dados retirados da Base de Gestão, os dados quantitativos das variáveis 

propostas de metas programadas no período de 31/12/2012 à 30/09/2014, sendo este período a 

última atualização da BGIMO, o SINE MUNICIPAL de Campo Grande MS, denota superação das 

metas propostas.

justificativa de que esta fora do perfil, embora o nosso sistema não permita o 

encaminhamento do candidato se não atender minimamente o perfil da vaga informada 

pelo empregador. Em questionamento realizado ao empregador pelo setor de 

administração de vagas para esclarecimento sobre “fora do perfil” os aspectos 

abordados são subjetivos relacionados às atitudes comportamentais.

Análise dos resultados alcançados e 
sua comparação com as metas estipuladas, 
incluindo as diferenças percentuais e 
os indicadores de aproveitamento de cada 
variável da IMO, assim como as justificativas 
para o desempenho. 
01/01/2013 à 30/09/2014
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Outros Públicos Especiais
O setor Intermediação da Mão de Obra também atendeu, neste período, aos trabalhadores 

considerados em situação de maior vulnerabilidade social, especialmente encaminhados pelos 

órgãos da assistência, tais como, pessoas vivendo com HIV, com necessidades especiais, com 

baixa escolaridade, muito tempo sem ocupação e pessoas em conflitos com a lei. Tais 

trabalhadores foram atendidos pelo setor de Intermediação de Mão de Obra, por profissional da 

assistência social, recebendo orientação psicológica e  encaminhados para uma oportunidade 

de emprego, quando de acordo com o perfil. 

Inclusão da Pessoa com Deficiência 
A FUNSAT, no mês de Abril de 2010, instituiu o Núcleo de Inclusão da Pessoa com Deficiência no 

Mercado de trabalho, que atualmente tornou-se uma Gerência de atendimento à pessoa com 

deficiência, para atuar como intermediador e interlocutor entre as empresas, o trabalhador, bem 

como as instituições que realizam o atendimento a este público, na orientação às empresas 

solicitantes. 

De 31/12/2013 à 30/09/2014, 
referente a este público

Inscritos:  118 - Encaminhados:695  – Colocados: 91 – Vagas Oferecidas: 691

De acordo com os números apresentados, encontramos dificuldades na escolha deste 

trabalhador por parte dos empregadores, pois denotamos um número expressivo de 

encaminhamentos frente aos resultados finais. Ressaltamos que este posto tem banheiro com 

acessibilidade, rampas, local exclusivo para atendimento deste público, e interprete de libras. 

Análise da execução da ação de habilitação 
ao seguro-desemprego

Ações realizadas para aumentar a participação do SINE nas habil itações ao 

seguro-desemprego na localidade e entraves que dificultam a expansão.

A FUNSAT passou a recepcionar o requerimento para habilitação ao benefício do seguro 
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A aplicação da rotina de recusa do seguro-desemprego e rotinas de encaminhamento de 

trabalhadores requerente do SD é realizada obrigatoriamente de forma presencial. O 

trabalhador requerente ao benefício do SD deve apresentar na recepção da FUNSAT, que faz a 

triagem, os seguintes documentos: formulário CD/SD – via marrom e verde, CTPS, rescisão de 

contrato quitada e se tiver mais de 01 ano de serviço tem que estar homologada pelo sindicato, 

comprovante do FGTS, cartão cidadão ou comprovante do PIS/PASEP, RG e CPF, 07 dias após a 

data da demissão que deverá ser por “dispensa sem justa causa” – Código 01.

A recepção verifica se todos os documentos foram apresentados e encaminha o trabalhador ao 

setor responsável. O atendente inicia o serviço solicitando todos os documentos listados acima 

e verifica se o trabalhador tem direito ao benefício segundo a Lei 7998/90 que rege o seguro-

desemprego, verificando inicialmente se possui 06 salários consecutivos, no mínimo 06 meses 

trabalhados e consulta através do PIS/PASEP se o mesmo não está dentro de um período 

aquisitivo anterior.

Rotinas de encaminhamento de 
trabalhadores requerentes do SD 
para a ação de IMO

Aplicação da rotina de recusa 
do seguro-desemprego

A rotina de recusa foi aplicada apenas nos casos em que a vaga ofertada para o trabalhador tem 

valor e remuneração menor do que último salário que estava registrado na CTPS do beneficiado. 

Outra recusa admitida foi quando a vaga disponível é em local muito distante da moradia do 

trabalhador ou do seu local de estudo.

desemprego, desde o mês de maio de 2007 e enfrentou, nos primeiros meses, dificuldade com 

a procura do trabalhador que não tinha informação sobre a disponibilidade desses serviços no 

Posto em análise.

Assim, para o período em análise, a FUNSAT divulgou esses serviços através da mídia, 

especialmente, por meio de telejornais, programas das televisões locais de variedades, rádios 

comunitários, sites de notícias para comunicar aos trabalhadores sobre os serviços de 

habilitação do Seguro Desemprego e a documentação necessária que deve ser apresentada no 

momento do pedido. A divulgação dos serviços tem dado resultado, visto que nossa meta 

prevista era 7.892 e até a presente data, alcançamos 9.634 requerentes.
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No módulo SD do sistema mais emprego, digita o nº do PIS/PASEP apresentado e 

automaticamente o sistema é direcionado para o módulo da IMO, no qual todos os dados de 

cadastro do trabalhador são preenchidos ou atualizados e ao término do mesmo serão 

apresentadas oportunidades de emprego compatíveis com o perfil do requerente. Se forem 

de mesmo CBO e salário, o trabalhador obrigatoriamente será encaminhado ao mercado de 

trabalho, e caso a vaga seja fora do município ou o trabalhador já tenha trabalhado na 

empresa, verifica-se o fato do mesmo aceitar ser encaminhado, caso contrário, a vaga 

deverá ser vetada.

Ao finalizar o atendimento na IMO, automaticamente o sistema retorna ao módulo do SD 

apresentando ao atendente o formulário parcialmente preenchido. O atendente é quem digita o 

nº do requerimento e verifica se todos os campos migrados estão corretos e inicia o 

preenchimento dos campos editáveis. Ao preencher os campos do CNPJ do vínculo que deu 

origem ao benefício, a data de admissão e demissão, o atendente aciona a calculadora do 

sistema que busca as bases do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, 

apresentando os vínculos dos últimos 36 meses, e o campo de aviso prévio. Para marcar, se for o 

caso, o atendente aciona os botões de recalcular e enviar, trazendo automaticamente o nº de 

meses trabalhados, o valor dos 03 últimos salários, se recebeu os 06 salários consecutivos e o 

número de meses trabalhados.

 Os campos de identificação do posto de atendimento, de inscrição do atendente e a data do 

requerimento, também já vêm preenchidos, sendo o número do requerimento solicitado para 

confirmação e registro. O sistema abrirá outra página, caso seja apresentada sentença judicial 

para o vínculo, e em caso negativo, não é necessário preencher e o atendimento é finalizado 

com a apresentação do recibo do requerimento, que informará a quantidade de parcelas e o 

valor das mesmas, imprimindo em duas vias, sendo uma assinada pelo requerente e a outra 

entregue a ele. 

O nº do requerimento é escrito no final da página do contrato, que deu origem ao benefício na 

CTPS do trabalhador. Todos os dados incluídos no sistema são transcritos para o formulário 

CD/SD, onde a via marrom é entregue para o trabalhador juntamente com todos os documentos 

apresentados e o mesmo é informado que está inscrito nas ações de emprego oferecidas pelo 

MTE, e que se houverem vagas com a mesma função e salário do emprego que originou o 

benefício, o trabalhador será convocado via telefone para comparecer a um dos postos do SINE 

para retirar seu encaminhamento, sendo informado que o não comparecimento ou a recusa 

suspendem o SD.

A via verde ficará arquivada durante 05 anos a disposição do MTE e de órgãos competentes 

quando solicitados via ofício. Os atendentes também fazem a postagem do SD do empregado 

doméstico, bolsa qualificação.

No período de dezembro de 2012 a março de 2014, foram encaminhados 3.316 trabalhadores 
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Fomento a atividades autônomas 
e empreendedoras- Programa de Microcrédito 
Produtivo e Solidário - CREDIGENTE

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da FUNSAT, proporcionou no período de 

janeiro a novembro de 2014, o  financiamento de microcrédito no valor total de R$ 403.040,73 

representando 79 créditos concedidos.

Orientação Profissional 
Durante a execução do Convênio, foram realizadas atividades de orientação ao trabalhador 

vinculada à Intermediação da Mão de Obra. A orientação fez-se mediante aconselhamento 

individual e coletivo, alcançando diretamente o total de 9.643 trabalhadores no período de 

dezembro de 2012 a setembro de 2014.

A orientação individual é feita após o trabalhador fazer cadastro de dados na IMO e, 

independentemente de ter obtido carta de encaminhamento para vaga de emprego, é 

possibilitada entrevista, reservada, com funcionários com formação em psicologia.

A or ientação colet iva const i tu iu-se de eventos colet ivos, em sessões com 

aproximadamente 50 trabalhadores cada, com palestra proferida por profissional psicóloga 

abordando temas que despertem o trabalhador para a superação de suas dificuldades para 

alcançar o mercado de trabalho.

No período foi programado habilitação de 7.892 trabalhadores ao seguro desemprego, 

finalizando com 9.634 trabalhadores habilitados. As metas propostas foram superadas, 

resultado da divulgação aos trabalhadores referente aos serviços prestados por este SINE, 

onde iniciamos o trabalho de habilitação de seguro-desemprego, no ano de 2007.

Análise dos resultados alcançados e 
sua comparação com as metas estipuladas, 
com as justificativas para o desempenho

requerentes para oportunidades de empregos, com um resultado de 233 colocações. Observa-

se nesse item, que recebemos muitos retornos de empregadores que afirmam que o próprio 

candidato solicita a não contratação por ser beneficiário temporário.
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Análise da Execução 
Integrada das Ações 
O trabalhador que compareceu ao posto de atendimento visando habilitação ao seguro-

desemprego, antes de dar entrada no seguro e após apresentar requerimento do seguro 

devidamente preenchido pela empresa, é encaminhado para o setor de intermediação de mão-

de-obra, que faz o cadastro e verifica compatibilidade de sua formação/experiência/interesse 

com as vagas ofertadas, para então realizar o encaminhamento para seleção. Em caso de não 

haver vagas de emprego para o trabalhador, verificasse a existência de “oferta de cursos” no 

âmbito do Pronatec visando a sua qualificação profissional. No período em questão, foram 

realizadas 412 pré-matrículas e 173 matrículas.

Observatório Municipal do Trabalho 
de Campo Grande 
No período analisado, a FUNSAT instituiu o serviço do Observatório do Mercado de Trabalho de 

Campo Grande, que fez análise da movimentação do emprego, mensalmente, utilizando-se de 

dados já produzidos, especialmente pelo CAGED e RAIS e edita um boletim para orientação das 

políticas públicas municipais entre outras funções.

Foram elaborados 21 boletins no período em questão (dezembro de 2012 a setembro de 2014)
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Integração das Ações 
de Intermediação de Mão de Obra 
e Qualificação Social e Profissional
A Qualificação Social e Profissional priorizou o desenvolvimento de ações voltadas aos 

trabalhadores com vistas ao atendimento do mercado formal de trabalho, bem como às ações 

de geração de emprego e renda. Os cursos foram definidos a partir de avaliação das 

potencialidades do mercado, tendo como referência dados existentes no CAGED/MTE, em 

sistemas de dados mantidos pela Prefeitura Municipal, além de informações sobre os 

investimentos econômicos incentivados pelo Município de Campo Grande, através do 

Programa de Desenvolvimento Econômico e Social – PRODES e/ou pelo Estado de Mato 

Grosso do Sul, contribuindo efetivamente para a construção de oportunidades de emprego ou 

trabalho gerador de renda.

A construção curricular incluiu conteúdos de formação geral e específica que foram ministrados 

mediante aulas expositivas, dinâmicas de grupo, projeção de filmes, palestras, além de aulas 

práticas. A gestão da qualificação social e profissional se fez dentro de um sistema hierárquico 

da Coordenadoria da Qualificação Social e Profissional – QSP  da FUNSAT, composto por uma 

Coordenadora e quatro Supervisões, cada qual com uma função gerencial específica, ou seja, 

de planejamento, administração, pedagógica e de monitoramento das ações.

Foi também contratada uma equipe composta de um Coordenador Geral e três Assistentes 

Técnicos Educacionais, vinculados a Coordenadoria de Qualificação Social e Profissional, que 

exerceram atividades específicas de acompanhamento das turmas, cujas ações tanto físicas, 

quanto pedagógicas, além do registro formal, foram diariamente monitoradas, compondo um 

histórico fiel e detalhado do ocorrido.

A equipe foi contratada mediante processo seletivo de análise de currículos e entrevistas e 

prestaram serviços de apoio técnico ao PlanTeQ, por um período de seis meses, sendo 

integrada às ações por meio da rubrica de contratação de  terceiros pessoas físicas, em 

consonância com os regimes previstos em leis federais e municipais. 

Para ter acesso às vagas, os trabalhadores, necessariamente, deveriam estar inscritos na IMO, 

cujas exigências são as constantes do PNQ com os seguintes critérios para a seleção dos 

participantes: ter idade mínima de 18 anos; ter renda familiar máxima mensal, per capita, de até 

01 salário mínimo e meio; comprovar escolaridade exigida em edital para cada curso; estar 

desempregado ou sem ocupação e cadastrado na Fundação Social do Trabalho de Campo 

Grande – FUNSAT, no setor de Intermediação da Mão de Obra.
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Resultados do Monitoramento e da Supervisão 
Junto às Unidades da Rede de Atendimento

O acompanhamento das atividades contratadas através do Convênio foi feito mediante 

reuniões periódicas, mensais, que analisavam os resultados, por período, realizando as 

alterações necessárias nas rotinas estabelecidas. Também se utilizou de relatórios gerenciais 

transacionais do portalmaisempregos, bem como o apoio da equipe técnica da Dataprev, que 

auxiliou com os relatórios da base de gestão, até que tivéssemos acesso após a homologação, 

o que atualmente se dá pelos próprios gestores de postos, com um instrumento eficaz para 

nortear as ações de intermediação de empregos.

Para melhor desempenho das atividades constantes do Convênio, a FUNSAT realizou, no 

período, programas que visaram a capacitação dos funcionários que atuam diretamente na 

Intermediação da Mão-de-Obra, habilitação do Seguro Desemprego, Orientação ao 

Trabalhador e na Qualificação Profissional e Social de Trabalhadores.

A classificação dos inscritos obedeceu à verificação dos seguintes requisitos: ser arrimo de 

família, possuir filhos e ser candidato com maior idade. O referido Edital foi amplamente 

divulgado pela imprensa local, assim como, através do site da Prefeitura Municipal, além da sua 

exposição em mural da própria FUNSAT, onde diariamente circulam centenas de trabalhadores 

à procura de emprego.

A Superintendência Regional do Trabalho acompanhou a execução dos cursos de qualificação 

social e profissional financiados com recursos do FAT, assim como a Comissão Municipal de 

Emprego e Renda – CMER, opinando desde a estipulação das metas, execução das ações a 

avaliação dos resultados.

A FUNSAT vem realizando a integração das ações de Intermediação com as de Qualificação 

Social e Profissional, através de acordos firmados com empresas beneficiadas por incentivos da 

Prefeitura de Campo Grande para sua instalação. Trabalhadores inscritos na FUNSAT tiveram a 

oportunidade de serem treinados para ocupar as vagas disponibilizadas na implantação de 

indústrias na Capital.
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Análise dos Instrumentos Utilizados 
no Acompanhamento da Execução 
Física  2014

O instrumento utilizado para acompanhamento, monitoramento das ações foram os relatórios 

gerenciais disponíveis no portalmaisempregos. Ressaltamos neste quesito, a dificuldade em 

acessar os relatórios visto que há recortes de horários para emissão do mesmo. Embora a base 

de gestão possa atender as demandas, os relatórios possuem uma defasagem de uma 

semana. O que inviabiliza o acompanhamento diário para correções de ações em tempo. 

Os resultados das ações podem ser conferidos através do quadro abaixo referente ao período 

de 01/01/2014 a 28/11/2014 - última atualização da Base de Gestão IMO – Dataprev.

Ações Meta Realizada

Atendimentos 

Vagas

Inscrições (Insc +Insc. Monitorados)

Encaminhados

Colocações

Requerentes SD

100.278

7.555

7.261

21.226

1.737

4.784
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