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O ano de 2020 encerra quatro anos de gestão, com conquistas para a cidade, 
mesmo enfrentando uma pandemia que pegou o mundo de surpresa e nos fez chorar 
muitas vezes com a perda de pessoas amadas. Foi preciso muito trabalho e união 
para que Campo Grande enfrentasse a pandemia e se tornasse modelo de gestão. 

Fomos uma das primeiras cidades do País a fazer o isolamento necessário para 
reduzir os impactos provocados pela Covid-19. Este pioneirismo rendeu frutos. 
Conseguimos nos preparar. Triplicamos o número de leitos de UTI, reforçamos nossas 
equipes e compramos materiais necessários para que ninguém morresse por falta de 
atendimento médico na nossa Capital.

Nossas ações se tornaram referência para o País. O nosso kit-merenda, 
distribuído para famílias em situação de vulnerabilidade social, serviu de modelo 
para o Estado de São Paulo. A ferramenta desenvolvida pela Prefeitura de Campo 
Grande para auxiliar na triagem de pacientes suspeitos ou infectados pela Covid-19 
foi destaque nacional na 1ª Mostra Virtual “Brasil, Aqui tem SUS”. 

Com segurança, conseguimos preservar a saúde da população, nosso maior 
bem, e reduzir os impactos na economia do Município, entendendo a necessidade 
do pai de família de garantir o sustento da sua casa. Foi preciso coragem e união para 
vencer. Dividimos a responsabilidade: convocamos o Ministério Público, Defensoria 
Pública, Associação Comercial, Câmara dos Dirigentes Lojistas e, juntos, estamos 
enfrentando a pandemia com responsabilidade. 

Campo Grande não parou e encerramos o ano de 2020 com o maior programa 
de desenvolvimento e geração de emprego de Campo Grande, o “Reviva Mais Campo 
Grande”. São mais de R$ 1,3 bilhão de investimento em 55 obras e geração de mais 
de 24 mil empregos.

Os investimentos garantirão, por exemplo, mais de 105 quilômetros de asfalto, 
realizando o sonho de moradores dos bairros: Nova Campo Grande, Nova Lima 
(etapas C e D); Santa Luzia (etapa B); Ramez Tebet, Rita Vieira, Parque Dallas , Oliveira, 
Parque dos Girassóis, Centenário, Los Angeles, Vila Lidia, Marli e Jardim Seminário. 
Sonho já realizado em 2020 para os moradores do Santa Luzia,  Oscar Salazar, Zé 
Tavares, Parque Iguatemi, Tarsila do Amaral e Nova Lima, nos 46 quilômetros de 
asfalto novo em Campo Grande, mesmo com a pandemia. 

A Covid-19 exigiu uma reformulação nos processos de trabalho e no 
planejamento para o ano de 2020. As unidades de saúde tiveram que se ter o fluxo 
de atendimento redefinido para atender os casos suspeitos e manter os serviços 
essenciais e a contratação de novos profissionais foi fundamental. Somente neste 
ano, foram convocados 777 novos profissionais de saúde aprovados em concurso 
público, o maior concurso da saúde já realizado em Campo Grande. 

Mensagem do Prefeito
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Por conta da pandemia, as aulas presenciais da REME foram suspensas, mas 
todos os alunos tiveram oportunidade de continuar aprendendo com as aulas on-
line, o uso da tecnologia, aplicativos, YouTube, da TV REME (canal 4.2 da TVE), Rádio 
REME e dos cadernos de atividades que foram impressos. Para o próximo ano, 
novas vagas, com a inauguração de três Escolas Municipais de Educação Infantil 
(Emei). As unidades de ensino atenderão moradores dos bairros Zé Pereira, Vila 
Nasser e Popular. 

No Bom Retiro as famílias se emocionaram ao conseguir a chave da casa própria 
após receber qualificação, remuneração e uma oportunidade de vida nova. Para o 
próximo ano, entregaremos mais 1.630 unidades habitacionais para população com 
renda inferior a R$ 1,8 mil. 

Nossa gestão também garantirá vida nova aos idosos, com a concretização 
de um projeto inovador, a Vida da Melhor Idade. O condomínio, que apresentará o 
modelo de aluguel social, está na fase final de licitação da empresa que vai construir 
o empreendimento. O residencial contará com 40 unidades habitacionais, conferindo 
dignidade e independência a essa parcela da população, carente de moradias dignas.

Os novos investimentos também levarão mais segurança à nossa população. 
Depois de criar bases da guarda nas sete regiões da cidade, aproximando o guarda 
municipal da comunidade, comprar material e renovar nossa frota, vamos reforçar 
nosso efetivo com a realização do concurso público já no início do ano. Também 
ampliaremos o videomonitoramento, com a instalação de mais 100 câmeras, em 
parceria com a bancada federal. 

Externo aqui o meu agradecimento a todos que contribuíram com a nossa 
cidade. A todos que estiveram na linha de frente do combate à pandemia. A cada um 
que, mesmo com medo, deixou a sua família para ajudar o próximo. 

Agradeço ao Governo Federal, ao Governo do Estado, iniciativa privada, 
a parceria dos vereadores que não conseguiram se reeleger, mas que foram 
fundamentais em cada projeto, em um requerimento ou indicação, que melhorou 
a vida da nossa gente.

 Aos novos vereadores, o nosso desejo de sucesso nesta nobre missão de servir.  
Nosso muito obrigado a você, que a partir de agora, vai deixar um pouco a sua família, 
o seu trabalho, para representar a população. Temos esta missão em comum, de 
transformar a nossa cidade, de levar saúde; educação; garantir moradia digna; mais 
segurança, cultura, esporte, lazer. Nosso agradecimento principalmente a Deus pela 
oportunidade de encerrar este ano difícil com conquistas e esperança de um 2021 
muito melhor para todos!

Marcos Marcello Trad 
Prefeito Municipal
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CONTROLADORIA - 
GERAL DE FISCALIZAÇÃO 
E TRANSPARÊNCIA - CGM

A Controladoria - Geral de Fiscalização e Transparência, criada pela Lei n. 5.793, de 03 de janeiro 
de 2017, com quatro principais áreas de atuação, Auditoria, Transparência, Corregedoria e Ouvidoria, 
visando às boas práticas de governança pública, e consonância com os ODS (Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável), item 16.6, assim tem como direcionadores para todas as decisões a serem tomadas 
pelos gestores no dia a dia:

MISSÃO: Contribuir para melhoria do serviço público, promovendo a transparência das ações e 
dos gastos públicos, fortalecendo o controle interno, a ética e controle social.               

FINALIDADE: Avaliar e auxiliar a ação governamental e a gestão dos administradores públicos munici-
pais, por intermédio de medidas de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, opera-
cional e patrimonial, e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.                   

VISÃO: Se fazer conhecer como um Órgão da Administração Municipal que prima pela probida-
de, ética, transparência, imparcialidade, eficiência e efetividade.

VALORES: Probidade; Ética; Transparência; Imparcialidade; Eficiência; Efetividade.  

Ações desenvolvidas por Unidades

Auditoria-Geral (AGM)

Dada a situação de emergência de saúde pública de importância internacional relacionado ao 
Coronavírus (Covid-19) o Município se deparou com a necessidade de incluir medidas de restrição 
para o combate e disseminação do vírus, nesse sentindo algumas atividades previstas no Plano Anual 
foram substituídas, inclusive, o acompanhamento do RGF em decorrência das alterações previstas na Lei 
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.

Dessa forma, as atividades desenvolvidas desdobraram-se em quatro procedimentos:  Acompa-
nhamento, Avaliação, Consultoria e Iniciativa de Gestão - Melhoria Contínua.
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CGM | Controladoria Geral de Fiscalização e Transparência

1 - Acompanhamento

Foram realizados o total de 175 acompanhamentos com o objetivo de verificar se os procedimen-
tos contábeis adotados são adequados e aderentes às normas de contabilidade; de aferir a autentici-
dade das informações a serem remetidas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/
MS); além de subsidiar o Parecer Técnico do Controle Interno em razão da Prestação de Contas Anual de 
Gestão e de Governo. Essas ações foram divididas em dois procedimentos:

Enquanto entidade parceira na Rede de Controle do Estado de Mato Grosso do Sul, a CGM, especi-
ficamente por meio da AGM, fez parte do trabalho de Desenvolvimento da plataforma online denomi-
nada “Estratégia Nacional para a Prevenção à Corrupção”, que tem o objetivo de auto avaliação dos ges-
tores para aprimoramento dos controles internos visando a prevenção da corrupção em continuidade 
às atividades já desenvolvidas nos anos de 2018 e 2019.

Prestação de Contas Mensal de Gestor

 154 Balancetes analisados;

 21 Unidades Administrativas.

Prestação de Contas Anual de Gestor/ Governo

21 Balanços analisados;

 21 Unidades Administrativas

16



2 - Avaliação

Diante da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, as auditorias 
ordinárias definidas no PAAG – 2020, foram substituídas pela demanda extraordinária de avaliação das 
contratações públicas realizadas em caráter emergencial decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19), em 
atenção a Resolução Conjunta CGM/SESAU n. 001, de 16 de julho de 2020, e a Resolução Conjunta CGM/
SEGES n. 001, de 16 de julho de 2020.

Desse modo, o serviço de Avaliação iniciado em 10 de agosto de 2020, tem por objetivo avaliar, o 
gerenciamento de riscos e os controles internos da fase interna nas contratações emergenciais realiza-
das para o combate a COVID-19.

3 - Consultoria

Da atividade de acompanhamento na prestação de contas mensal do Gestor originou o serviço de 
consultoria desenvolvido na Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT), com o objetivo 
de desenhar um fluxo de trabalho referente a execução orçamentária e financeira da contratação pública.
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CGM | Controladoria Geral de Fiscalização e Transparência

4 - Iniciativa de Gestão - Melhoria Contínua

A materialização dos estudos iniciados no ano de 2019, com a finalidade de normatizar e padronizar 
as atividades de Auditoria Interna Governamental, se concretizaram por meio dos seguintes documentos:

Coordenadoria-Geral 
da Transparência (CGT)

A Coordenadoria-Geral da 
Transparência vem constantemen-
te, em parceria com a Agência Mu-
nicipal de Tecnologia da Informação 
e Inovação (AGETEC), realizando di-
versas melhorias no Portal da Trans-
parência, com o objetivo de facilitar 
a acessibilidade às informações e 
permitir ao cidadão conhecer, ques-
tionar e atuar, também, como fiscal 
da aplicação de recursos públicos, 
incentivando o controle social. 

Orientação Prática: Relatório de Auditoria

Programa de Gestão e Qualidade das Atividades da 
Auditoria-Geral do Município de Campo Grande-MS 
(Resolução CGM n. 07, de 23 de março de 2020).

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria 
Interna Governamental da Controladoria-Geral de 
Fiscalização e Transparência

Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 
Auditoria Interna Governamental da Controladoria-
Geral de Fiscalização e Transparência
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Para atender a atual demanda de serviços, devido ao cenário de pandemia do COVID-19 (Novo 
Coronavírus), foi criado o Portal da Transparência COVID-19, exigido pela Lei 13.979, de 6 de feve-
reiro 2020.

1- Transparência Internacional Brasil 

Com o objetivo de avaliar as informações sobre contratações emergenciais, doações e medidas 
de estímulo econômico e proteção social, o município de Campo Grande manteve-se na classificação 
“ÓTIMO”, entre 80 a 100 pontos.

Fonte: https://transparenciainternacional.org.br/ranking/
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CGM | Controladoria Geral de Fiscalização e Transparência

2 - Serviço de Informações ao Cidadão - SIC

 No ano de 2020, até o momento foram recebidas 329 solicitações por meio do Serviço de Infor-
mações ao Cidadão (SIC), conforme gráfico abaixo.

 Desse total, até o momento 322 foram atendidos e finalizados pela Coordenadoria-Geral de 
Transparência e 7 estão em andamento. 

Corregedoria-Geral do Município (COGEM)

No ano de 2020, foram conduzidas 272 (duzentas e setenta e duas) Sindicâncias através destes en-
tes públicos, com supervisão e orientação desta Corregedoria. Além dos 39 (trinta e nove) Processos Ad-
ministrativos Disciplinares de competência da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social – SESDES. 

Os Processos Administrativos Disciplinares de competência desta Corregedoria-Geral, executados 
através das Comissões Processantes, foram integralmente cumpridos no presente ano. Foram 21 (vinte 
e um) processos instaurados, sendo que destes, 14 (quatorze) resultaram em penalidade demissão, 01 
(um) em penalidade de suspensão convertida em multa, 5 (cinco) em arquivamento e 01 (um) destes 
processos instaurados ainda se encontra em trâmite, em fase de elaboração de relatório final pela Co-
missão Processante.

Neste ano de 2020 foram realizadas três reuniões nacionais, que tiveram como pauta os seguin-
tes assuntos: Rede de Corregedorias, Concurso de Boas Práticas, Programação de Capacitação na Área 
Correcional, Termo de Ajustamento de Conduta, Procedimentos a Distância, Processo Administrativo 
de Responsabilização e Processo Eletrônico, além de temas como Procedimentos Investigativos, Veri-
ficação de Integridade no Processo Administrativo de Responsabilização, Acordo de Leniência, Auxílio 
Emergencial, Modelo de Maturidade e Gestão de Risco. 

Assuntos debatidos por grandes especialistas da área administrativa, especificamente correcional, 
o qual agrega significativamente condutas previstas e conhecimento técnico para esta Corregedoria na 
condução de seus processos. 

Fonte: http://sic.campogrande.ms.gov.br/estatisticas
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Ouvidoria-Geral (OGM)

No ano de 2020 a Ouvidoria-Geral do Município, realizou os seguintes atendimentos, conforme 
gráficos abaixo:

Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores 
Municipais (CORAD)

O Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores Municipais - CORAD, realizou no pe-
ríodo de janeiro a dezembro de 2020, 24 (vinte e quatro) reuniões ordinárias e 13 (treze) reuniões 
extraordinárias, totalizando 37 (trinta e sete) reuniões, nos quais foram apreciados processos que 
resultaram em: 

Resumo dos Processos CORAD - 2019

Descrição Quantidade

Julgados 08

Parecer 04

Desistência 2
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N. Assunto Data da Publicação

004/2020

Disciplina a formação de processos 
administrativos no âmbito do Poder 
Executivo do Município de Campo 
Grande -MS.

2/6/2020

005/2020

Dispõe sobre os procedimentos 
a serem adotados na gestão e 
fiscalização da execução dos contratos 
administrativos firmados no âmbito 
da Administração Pública Municipal 
desde a formalização até o seu 
encerramento.

23/11/2020

Comitê de Estudo, Elaboração e Atualização dos Procedimentos 
Administrativos do Poder Executivo do Município de Campo 
Grande MS (CEAPE)

O comitê, instituído por meio do Decreto n. 13.578, de 27 de julho de 2018, publicado no 
DIOGRANDE n. 5.316, de 09 de agosto 2018, é um órgão de deliberação coletiva, integrante da 
estrutura básica da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM), sendo composto 
por 9 (nove) servidores.

No período de janeiro a dezembro de 2020, o CEAPE realizou 26 (vinte e seis), reuniões ordinárias, 
sendo apreciadas e aprovadas as seguintes Instruções Normativas: 

I - Sistema de Controle Interno - SCI
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GABINETE 
DO PREFEITO - GAPRE

Coordenadoria-Geral do Cerimonial

À Coordenadoria-Geral do Cerimonial da Prefeitura de Campo Grande compete a condução e or-
ganização de solenidades de interesse do Executivo Municipal, visando garantir o cumprimento do 
protocolo oficial, planejando, coordenando e executando as ações de eventos aos quais comparece 
o Prefeito Municipal, entre outras atribuições protocolares e administrativas que o Cerimonial requer.

Neste contexto, esta Coordenadoria procedeu à organização administrativa e protocolar, também 
à apresentação de 61 eventos formalizados na Prefeitura Municipal de Campo Grande. Dentre esses 
eventos destacam-se:

• Abertura, lançamento e encerramento de campanhas educativas, encontros, cursos de 
qualificação, palestras, workshops, projetos, aplicativos, ações sociais e de saúde e sorteio 
do IPTU.

• Solenidade de entrega de doações financeiro-materias, certificados, troféus e premiações 
(nota premiada e IPTU dá Prêmios).
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GAPRE | Gabinete do Prefeito

• Assinatura de contratos, convênios, termos aditivos/de cooperação, ordens de serviço, 
termos de cerimônia de posse de conselheiros, autoridades e membros de comissões. 

• Lançamento, inauguração, retomada e entrega de obras, unidades habitacionais e reforma 
de equipamentos públicos. 

• Coletiva de imprensa, reunião de trabalho e recepção de autoridades.

Além disso, são responsabilidade da Coordenadoria as atividades correlatas ao cumprimento 
do protocolo institucional: emissão de telegramas, cartões e e-mails congratulatórios, condolências e 
convites, assim como a organização de ações internas de interesse do Gabinete do Prefeito.

Em 16 de março de 2020, em decorrência da publicação do Decreto n. 14.189, de 15 de março de 
2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19,  especificamente no art. 1º, foram suspensos 
os eventos públicos agendados pelos órgãos ou entidades municipais, visando evitar aglomerações 
e, consequentemente, a disseminação do vírus entre os cidadãos, o que contribuiu para a significativa 
redução de eventos e cancelamento das festividades tradicionais realizadas em nosso município.

Anexo 1 – Síntese dos registros fotográficos de eventos realizados pela 
Coordenadoria.

Cerimônia de inauguração da Pista Internacional de Atletis-
mo de Campo Grande Professor Ervé Demétrio Calhão Silva. 
PMCG/FUNESP. 7/2/2020 – Fonte: Comunicação/PMCG

Certificação dos alunos do curso de corte de cabelo mas-
culino e feminino. CCI Jacques da Luz. PMCG/SEGOV. 
20/2/2019 – Fonte: Comunicação/PMCG

Lançamento da campanha Operação mosquito zero: é ma-
tar ou morrer. PMCG/SEGOV/GAPRE/SESAU. 22/1/2020 – 
Fonte: Comunicação/PMCG

Reinauguração da base e entrega de ambulância do SAMU 
192. Distrito de Anhanduí. PMCG/SESAU. 27/1/2020 – Fon-
te: Comunicação/PMCG
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Entrega da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde 
Dra. Eleonora Moura Quevedo Gomes. Bairro Sílvia Regina. 
PMCG/SESAU/SISEP. 16/6/2020 – Fonte: Comunicação/PMCG

Inauguração do Centro Emergencial de Produção de Equi-
pamentos de Proteção Individual (EPIs). Bairro Mário Covas. 
PMCG/FAC/SEDESC. 6/5/2020 – Fonte: Comunicação/PMCG

Solenidade de lançamento das ações estratégicas do 
Programa de ação integrada e continuada – PAIC 2020 – 
para inclusão social da pessoa em situação de rua. PMCG/
SDHU.5/3/2020 – Fonte: Comunicação/PMCG

Cerimônia de posse dos novos Procuradores da Procura-
doria-Geral do Município. PMCG/PGM. 28/5/2020 – Fonte: 
Comunicação/PMCG

Cerimônia de lançamento do Governo Presente – progra-
ma de obras, ações e investimentos nos 79 municípios de 
MS. Gapre/Gov.MS. 6/3/2020  – Fonte: Comunicação/PMCG

Reunião de trabalho, com Prefeito e representantes das For-
ças Armadas, objetivando buscar apoio e ajuda com as fisca-
lizações nas ruas, visando ao combate do novo coronavírus. 
PMCG/GAPRE. 13/4/2020 – Fonte: Comunicação/PMCG
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Inauguração da biofábrica do método Wolbachia e início 
da liberação oficial dos wolbitos – como são chamados os 
Aedes Aegypti com a bactéria que inibe a transmissão de 
doenças. Parceria entre PMCG, Governo-MS, World Mosqui-
to Program (WMP Brasil), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
e Ministério da Saúde.

PMCG/SESAU. 10/12/2020. Fonte: Comunicação/PMCG. 

Entrega dos prêmios da terceira e última edição do ano – 
Sorteio IPTU dá Prêmios de 2020. PMCG/SEFIN. 11/12/2020. 
Fonte: Comunicação/PMCG

Inauguração (simbólica, devido à pandemia) do novo pos-
to de atendimento do Procon/CG, na Fundação Social do 
Trabalho (Funsat). PMCG/PROCON/FUNSAT. 3/8/2020 – 
Fonte: Comunicação/PMCG

Entrega da premiação do 6° sorteio da Nota Premiada 
(ocorrido em outubro).

PMCG/SEFIN. 20/11/2020. Fonte: Comunicação/PMCG

Lançamento do programa Reviva mais Campo Grande – 
mais de 55 obras previstas para ser realizadas em todas 
as regiões de Campo Grande. PMCG/GAPRE. 27/11/2020. 
Fonte: Comunicação/PMCG

Formalização do contrato de repasse de recurso de emen-
da impositiva da Bancada Federal de MS, para viabilizar pa-
vimentação asfáltica em diversos bairros da Capital. Gabi-
nete do Prefeito, com a presença da Ministra de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sra. Tereza Cristina. 
PMCG/GAPRE. 6/7/2020 – Fonte: Comunicação/PMCG
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Diretoria Executiva de Comunicação Social

A Diretoria Executiva de Comunicação Social é vitrine para o trabalho realizado pela Prefeitura de 
Campo Grande em prol da população. A divulgação garante transparência e aproxima o cidadão dos 
serviços ofertados pelo Poder Executivo. 

A Comunicação Social é responsável por manter a população informada sobre tudo o que é 
oferecido pela Prefeitura de Campo Grande. É por meio das ações da comunicação em rádio, vídeo, 
portal de notícias ou redes sociais que os campo-grandenses recebem a orientação necessária para a 
utilização dos serviços e acesso a todas as atividades relacionadas ao Poder Público.

Um dos instrumentos de trabalho da Diretoria é o portal de notícias (http://www.campogrande.
ms.gov.br/cgnoticias), no qual são inseridas matérias sobre o serviço realizado por todas as secretarias 
da Prefeitura de Campo Grande, assim como as oportunidades de emprego, cursos, lazer ou serviços de 
atendimento à saúde oferecidos aos campo-grandenses. Desse modo, por meio do site, as realizações 
da Prefeitura são replicadas em diversos periódicos de Campo Grande, alcançando aqueles que não têm 
conhecimento de todos os serviços prestados e das realizações da gestão. 

Entre janeiro e 7 de dezembro de 2020, foram publicadas 2.000 matérias no site da Prefeitura, que 
esteve fora do ar em outubro e novembro em razão do período eleitoral. 

O Portal conta com galeria de fotos e vídeos produzidos pela equipe de comunicação que atende 
a todas as secretarias da Prefeitura. Os serviços oferecidos pela Prefeitura também estão disponíveis 
nas redes sociais – Facebook e Instagram – da Prefeitura de Campo Grande: um canal direto com a 
população, com respostas imediatas sobre diversos questionamentos. 

Além de divulgar o trabalho realizado pela Prefeitura, a Diretoria de Comunicação Social também 
atende a todos os veículos de comunicação que enviam questionamentos sobre os serviços realizados 
e demandas da população. Essas demandas são acompanhadas pela comunicação que faz clipping dos 
jornais diários, semanários e sites de notícias, identificando as principais reivindicações da população, 
muitas vezes externadas em noticiários, também corrigindo informações que tenham sido repassadas 
de maneira equivocada.  

Na Comunicação também são criadas muitas artes que ilustram e informam a população sobre os 
serviços oferecidos pela Prefeitura. Em 2020, foram criadas 2 mil artes aproximadamente, referentes a 
campanhas de combate à dengue e Covid-19, assim como de divulgação de oportunidades de lazer e 
vagas de emprego, por exemplo.

O setor administrativo da Diretoria Executiva de Comunicação Social executa os processos de 
publicidade, administrando a veiculação e produção de campanhas publicitárias. 

Seguem abaixo os links de algumas notícias publicadas no site da Prefeitura de Campo Grande, 
produzidas pela Diretoria Executiva de Comunicação Social:

http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/prefeitura-inicia-recuperacao-de-vias-
com-50-km-de-recapeamento-em-campo-grande/.

http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/prefeitura-destina-dez-novos-
respiradores-para-hospital-referencia-no-tratamento-da-covid-19/.

31



GAPRE | Gabinete do Prefeito

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, criada e estruturada em formato sistêmico, está de acordo com as diretrizes globais 
do Marco de Ação de Hyogo (MAH), de 2005, e do Marco de Ação de Sendai, de 2015, do qual o Brasil é 
signatário com outros 187 países.

A COMPDEC é o órgão responsável pela coordenação e gestão do risco de desastre e gestão de 
desastre em âmbito municipal, tanto na fase de normalidade quanto de anormalidade.

Atividades realizadas em 2020 

Conforme a classificação brasileira de desastre, acontecem em Campo Grande principalmente 
dois eventos adversos que são sazonais e cíclicos: o hidrometeorológico (chuvas intensas, ventos, 
inundações, enxurradas e alagamentos) e o climatológico (seca, estiagem, incêndios florestais e baixa 
umidade do ar), cujo resultado é o desastre. 

Dessa forma, em caráter preventivo e mitigatório, a COMPDEC participa do Grupo Técnico de 
Drenagem, e foi instituído o Comitê Municipal de Prevenção aos Incêndios Florestais e Urbanos, para 
responder aos efeitos da ameaça de desastres climatológicos, em particular aos incêndios. A COMPDEC 
compartilha a gestão do referido comitê com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano (Planurb), participando da gestão integrada de risco em reuniões ordinárias mensais.

Atividades realizadas pelo Comitê com a participação da COMPDEC:

Evento Local Data

Lançamento da campanha Diga não às 
queimadas urbanas

CEA Polonês – Rua Corveta,141 Bairro Carandá 
Bosque 18/2/2020

Pautas diversas Sessão virtual 26/5/2020

Pautas diversas Sessão virtual 23/6/2020

Pautas diversas Sessão virtual 10/8/2020

Pautas diversas Sessão virtual 22/9/2020

Pautas diversas Sessão virtual 24/11/2020
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Natureza da ocorrência Janeiro-novembro Obs.

Vistoria técnica/autos de constatação 184 atendimentos e autos expedidos Vistorias em edificações e áreas de 
risco

Decreto de situação de emergência
Decreto n. 14.160, de 28 de fevereiro de 
2020: declara situação de emergência 
no município de Campo Grande-MS 

Declaração de situação de 
emergência em razão da epidemia/

doenças infecciosas/vírus da dengue

Hidrometeorológico e climatológico 145 atendimentos
Ocorrências atendidas e/ou 

encaminhadas ao órgão competente

Atividades específicas da COMPDEC em Gestão de Risco e Gestão de Desastres:

Lançamento da 
campanha Diga 
não às queimadas 
urbanas 2020, com 
o tema Queimadas 
– sua consciência 
é a cura desse 
mal, durante 
a 11ª Sessão 
Ordinária do 
Comitê Municipal 
de Prevenção 
e Combate 
aos Incêndios 
Florestais e 
Urbanos de 
Campo Grande 
(COMIF).
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Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor

A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-CG) foi criada pela Lei n. 5.793 (subi-
tem 4, alínea “a”, inciso “I” do Art. 8°), de 3 de janeiro de 2017, publicada no Diogrande n. 4.766, de 4 de 
janeiro de 2017. De acordo com a referida Lei (alíneas do inciso XVI, Art. 14) e com a Lei Municipal 6.047/18, 
que organiza o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, as competências dessa Subsecretaria são: 

• A formulação, coordenação e execução da política municipal de proteção e defesa do con-
sumidor, assentada nas diretrizes da Política Nacional das Relações de Consumo.

• A proposição da política do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, com auxílio de 
órgãos da União, do Estado, de outros Municípios e de entidades públicas e privadas que 
atuam na defesa e proteção do consumidor.

• A recepção, a análise, o envio, o acompanhamento do andamento e a decisão sobre as reclama-
ções, consultas, denúncias e sugestões de consumidores ou de entidades que os representem.

• A divulgação dos direitos do consumidor pelos diferentes meios de comunicação e por 
publicações próprias, assim como a solicitação do concurso de órgãos ou entidades da 
administração pública, quando necessário.

• A promoção de medidas judiciais cabíveis para a proteção e defesa dos interesses coletivos, 
difusos e individuais homogêneos dos consumidores, mediante representação aos órgãos 
competentes, em especial, ao Ministério Público.

• O desenvolvimento de programas educativos, projetos e pesquisas na área de proteção e 
defesa do consumidor e o incentivo à criação e implantação de entidades civis de defesa 
do consumidor.

• A fiscalização, autuação, instauração, apuração, instrução e o julgamento, em processo 
administrativo, das práticas violadoras das normas de proteção e defesa dos direitos do 
consumidor, e provenientes de lesão ou ameaça de lesão a esses direitos. 
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Atividades Realizadas – 2020

A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, por intermédio da Coordenadoria de 
Atendimento, realizou diversos eventos com o objetivo de garantir os direitos do consumidor, conforme 
especificado a seguir:

25/1/2020, das 13 às 17 horas – Ação de gestão da inadimplência para regularização (AGIR 
REGIONAL), em parceria com a Associação de Capacidade de Economia Solidária do Povo (ACIESP), 
na Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, no Distrito de Anhanduí. Essa ação possibilitou aos 
consumidores negociar com concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e empresas 
de todo o Brasil, obtendo condições mais vantajosas.

Empresas participantes: Energisa, Águas Guariroba, CCZ e Defensoria Pública

15/2/2020, das 10 às 16 horas – O PROCON-CG, em parceria com a Associação de Capacidade de 
Economia Solidária do Povo (ACIESP), atendeu à população do Assentamento Três Corações.

6/3/2020, das 8 às 12 horas – Ações em defesa do consumidor: atendimento aos consumidores 
no CRAS Renato Pereira Guedes (O PICOLÉ), no Bairro Estrela do Sul.

11/3/2020, das 7h30min às 12 horas – Programa Procon Presente, no CRAS Severino Emperador 
Palazuelos, no Bairro Zé Pereira, proporcionando atendimento e orientações jurídicas aos 
consumidores da comunidade.

12/3/2020, das 7h30min às 12 horas – Programa Procon Presente, na Associação de Moradores 
do Bairro Paulo Coelho Machado, disponibilizando atendimento e orientações jurídicas aos 
consumidores.

13/3/2020, das 7h30min às 12 horas – Programa Procon Presente, na Associação de Moradores 
do Bairro Maria Aparecida Pedrossian, oferecendo atendimento e orientações jurídicas aos 
consumidores.

14/3/2020, das 7h30min às 12 horas – Programa Procon Presente, na Associação de Moradores 
do Bairro Coophavilla II, propiciando atendimento e orientações jurídicas aos consumidores 
da comunidade.

16/3/2020 – Programa Procon Campo Grande na sua casa: atendimento domiciliar aos idosos, 
visando garantir a assistência e integridade da saúde dos consumidores pertencentes ao 
grupo de risco da COVID-19.

18/3/2020, das 7h30min às 12 horas – Programa Procon Presente, na Associação de Moradores do 
Bairro Aero Rancho, com atendimento e orientações jurídicas aos consumidores da comunidade.
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18/3/2020, das 7h30min às 12 horas – Programa Procon Presente, no CRAS Severino Emperador 
Palazuelos, no Bairro Zé Pereira, oportunizando atendimento e orientações jurídicas aos 
consumidores da comunidade.

18 e 19/6/2020, das 8 às 12 horas – Projeto Funsat itinerante, no CRAS Professora Adevair Costa Lolli 
Gueti, no Bairro Aero Rancho. O Procon-CG esteve presente com atendimento e orientações 
para a população.

2 e 3/7/2020 – Projeto Funsat itinerante, no CRAS Renato Pereira Guedes (O PICOLÉ), no Bairro 
Estrela do Sul. O Procon/CG esteve presente com atendimento e orientações para a população.

3/8/2020 – inauguração do novo posto de atendimento do PROCON-CG na sede da FUNSAT, 
visando ao atendimento de uma quantidade expressiva de consumidores.

1º e 2/10/2020 – Projeto Funsat itinerante, no CRAS Valéria Lopes da Silva, na Vila Popular. O 
Procon/CG esteve presente com atendimento e orientações para a população.

20 e 21/10/2020 – Projeto Funsat itinerante, no CRAS Albino Coimbra Filho, no Jardim Aeroporto. 
O Procon/CG esteve presente com atendimento e orientações para a população.

22 e 23/10/2020 – Projeto Funsat itinerante, no CRAS Indubrasil. O Procon/CG esteve presente 
com atendimento e orientações para a população.

12 e 13/11/2020 – Projeto Funsat itinerante, no CRAS Dr. Fauze Dualib Amizo, no Jardim Canguru. 
O Procon-CG esteve presente com atendimento e orientações para a população.

19 e 20/11/2020 – Projeto Funsat itinerante, no CRAS Mida Barbosa Marques, no Bairro Guanandi. 
O Procon/CG esteve presente com atendimento e orientações para a população.

26 e 27/11/2020 – Projeto Funsat itinerante, no CRAS Vila Gaúcha, no Jardim Tarumã. O Procon-
-CG esteve presente com atendimento e orientações para a população.
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ATENDIMENTOS E CONCILIAÇÃO

Na sede do Procon 929

Em ações externas 153

Pelo site consumidor.gov (externos/internos) 6665

Via Jivochat/Fala Campo Grande 75

Via e-mail 1.256

TOTAL DE ATENDIMENTOS 9.078

Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Janeiro Conveniências 41

TOTAL 41

Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Fevereiro Bancos 13

TOTAL 13

Coordenadoria de Fiscalização e Denúncia

A Coordenadoria atuou efetivamente no comércio de Campo Grande, para reduzir os abusos e 
orientar consumidores e fornecedores conforme o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Em 2020, foram realizadas 1.232 autuações passíveis de sanções, além de 2.418 orientações e de-
núncias, totalizando 3.650 ações de fiscalização, conforme especificado a seguir:

Participação na ação Troco solidário, que aconteceu em 10/10/2020, com a rede de supermercados Fort Atacadista.
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Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Março

Farmácias 195

Bares 56

Restaurantes 56

Lotéricas 56

Transportes 56

Lojas 56

TOTAL 508

Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Abril

Farmácias 53

Selaria 1

Confecções e vestuário 7

Móveis 8

Lojas de colchões 3

Informática 1

Restaurantes 5

Postos de gasolina 2

Casa de bolos 1

Bancos 2

Lotéricas 3

Loja de bicicleta elétrica 1

Panificadoras 3

Lojas de som e vídeos 1

Aviamentos 2

Clínicas Médicas 1

Livrarias 2

Materiais elétricos 2

Pet shop 2

Óticas 3
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Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Maio

Supermercados 9

Padarias 61

Lojas de calçados 25

Escolas particulares 34

Lojas de vestuários 25

TOTAL 154

Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Julho

Supermercados 3

Lojas de vestuários 3

Casas de doces e alimentos 8

Modas íntimas 25

Sex shop 4

Lojas de acessórios 5

Lojas de calçados 10

Lojas de vestuários 10

TOTAL 68

Abril

Loja de autopeças 1

Copiadoras 1

Presentes 7

Mecânica 1

Loja de pneus 1

Loja de artigos para festas 1

Loja de departamentos 1

Loja de importações 1

Loja de eletrodomésticos 1

Perfumarias 4

Floriculturas 8

Lojas de calçados 16

Agência de turismo 1

Supermercados 54

Salões de beleza 115

Lojas de material de construção 39

TOTAL 355
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Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Julho

Farmácias 14

Lojas de departamentos 2

Conveniência 1

Lojas de vestuários 2

Loja de equipamentos odontológicos 1

Supermercados 13

Bancos 2

Postos de gasolina 2

Lotéricas 2

Churrascaria 1

TOTAL 40

Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Agosto

Supermercados 6

Farmácias 4

Banco 1

Curso profissionalizante 1

TOTAL 12

Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Setembro

Supermercados 7

Lojas de material de construção 2

Loja de departamento 1

TOTAL 10

Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Outubro

Supermercado 1

Casas de doces e alimentos 10

Farmácias 5

TOTAL 16
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Competência Segmento do estabelecimento Número de autos

Novembro

Lojas de vestuários 11

Supermercados 3

Operação Black Friday 1

TOTAL 16

TOTAL DE FISCALIZAÇÕES 1232 

Histórico dos Agentes Call Center 156 – Orientações e Denúncias

Mês Total de registro

Agosto 957

Setembro 747

Outubro 539

Novembro 175

TOTAL DE REGISTROS 2.418

Ressalta-se que a Coordenadoria não atua apenas de forma repressiva, mas em caráter orientativo, 
observando as medidas que devem ser adotadas mediante as violações dos direitos do consumidor nas 
relações de consumo em Campo Grande-MS.

Assessoria Educacional de Projetos e Pesquisa

De janeiro a novembro, a Assessoria realizou 31 pesquisas, conforme planilha a seguir:

1.
Procon Campo Grande – replicou pesquisa de álcool em gel e máscaras respiratórias, para conscientizar a 
população sobre preços acessíveis

2. Pesquisa demonstrativa dos impactos financeiros acarretados pelo consumo habitual do cigarro

3. Pesquisa sobre intenção de compras de Dia dos Namorados

4.
Procon Campo Grande – replicou a pesquisa de álcool em gel e máscaras respiratórias, para conscientizar a 
população.

5.
Procon Campo Grande – variações altíssimas no cobertor, edredom e manta, sendo respectivamente: 838%, 
848% e 897%.

6. Procon Campo Grande –  variação de 157% no exame de Covid-19 (teste rápido)

7. Pesquisa de preços de itens de prevenção contra Covid-19 a fim de evitar aglomerações em farmácias
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1. Finalização do decreto que regulamenta a apuração de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor

2.
Finalização e publicação do regimento interno do Procon Campo Grande Decreto n. 14.447, de 8 de setembro 
de 2020, publicado no Diogrande n. 6.053, de 9 de setembro de 2020

3.
Publicação do Decreto n. 14.446, de 8 de setembro de 2020, no Diogrande n. 6.053, de 9 de setembro de 
2020, que dispõe sobre a estrutura básica do Procon Campo Grande

4.
Resoluções referentes à pandemia para prorrogação das audiências de conciliação que seriam realizadas no 
Procon Campo Grande 

5.
Termo de cooperação técnica com a FUNSAT, cujo objeto é a implantação e manutenção do posto de 
atendimento do PROCON Campo Grande nas dependências do prédio da FUNSAT, objetivando a orientação 
e atendimento aos consumidores

6.

Termo de apoio técnico operacional com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul 
(SINEPE), Conselho Estadual de Educação e Conselho Municipal de Educação, cujo objeto é o recolhimento 
de informações acerca da lista de material escolar a ser exigida pelos estabelecimentos de ensino de Campo 
Grande-MS. 114 escolas aderiram ao acordo com os órgãos de defesa do consumidor, a Defensoria Pública 
e o Ministério Público.

7.

Participação no projeto Juntos com você, em parceria com a Incubadora Municipal da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Funsat, Vigilância Sanitária, UFMS, UEMS e SEBRAE. 
Realização de capacitação referente ao Procon/Código de Defesa do Consumidor/Legislações e explicação 
sobre como funcionam as fiscalizações, em apoio aos microempreendedores e seus funcionários.

8. Pesquisa sobre intenção de compra do Dia dos Pais é de 61% na capital

9. 39 pareceres econômicos em autos administrativos de fiscalização em postos de combustíveis

10. Pesquisa testes COVID-19 (março 2020)

11. Pesquisa ar-condicionado

12. Pesquisa Dia das Crianças – motivou uma atividade de elaboração de cartilha do Dia das Crianças

13. Pesquisa Dia de Finados

14. Cartilha Consumidor e Direitos – velocidade de internet

15. Cartilha Consumidor e Direitos – Black Friday

16. Projeto Observatório do consumidor

17. Projeto Educação financeira nas escolas

18. Projeto Aplicativo do Procon-CG

19. Projeto consumidor – Programa de rádio

20. Pesquisa testes COVID-19 (julho 2020)

Assessoria Jurídica
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Análise e elaboração de pareceres e decisões de 1.780 processos administrativos extraídos do Sistema SINDEC e PRÓ-
CONSUMIDOR que foram arquivados. Finalização do decreto que regulamenta a apuração de infrações às normas de proteção 
e defesa do consumidor

Implantação de rede WI-FI em todo o prédio do Procon com tecnologia Ubiquiti Unifi para os servidores

Implantação de rede WI-FI CONECTA CAMPO GRANDE com tecnologia Ubiquiti Unifi na recepção do prédio para utilização 
dos consumidores

Implantação do sistema de gestão de atendimento que permite organizar o fluxo de atendimento dos consumidores via 
emissão de senhas de atendimento (ATDCAC)

Implantação do sistema de controle de acesso de visitantes (SISCAI)

Aquisição de dois totens de autoatendimento em conjunto com a AGETEC

Implantação do sistema de atendimento via telefone 156

Implantação do sistema de atendimento via chat JivoChat

Alterações necessárias e específicas para o PROCON no sistema FALA CG (site e aplicativo), com o objetivo de melhorar 
a chegada de denúncias e orientações, bem como possibilitar a filtragem, visando ao melhor retorno a denúncias e 
orientações para os consumidores.

Desenvolvimento, pela Gerência de Tecnologia da informação, do Sistema de Cartório e Protocolo (SISCAP),  para facilitar 
a organização e localização dos processos físicos e emissão de relatórios.

Desenvolvimento do sistema de Fiscalização, pela Gerência de Tecnologia da Informação, com o objetivo de organizar e 
controlar processos abertos de fiscalização que ainda estão em processo de verificação e tramitações.

Diretoria-Geral e Coordenadoria de Assuntos Jurídicos e Judiciais 

Gerência de Tecnologia da Informação
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PROCURADORIA - 
GERAL DO

MUNICÍPIO – PGM

1. Apresentação:

A Procuradoria-Geral do Município representa o Município de Campo Grande, em caráter ex-
clusivo, perante o contencioso administrativo e judicial, bem como presta consultoria jurídica aos 
Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, consoante dispõe o artigo 82 da Lei Orgânica Mu-
nicipal, e está estruturada na Lei Municipal n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017 e no Decreto n. 13.067, 
de 20 de janeiro de 2017. 

2. Descrição das atividades realizadas por unidades

2.1. Unidade Gerencial:

A unidade gerencial é composta pelo gabinete do Procurador-Geral do Município e pelo gabinete 
do Procurador-Geral Adjunto. 

Além de representar o Município de Campo Grande, a Procuradoria-Geral do Município possui atri-
buições administrativas, como por exemplo, dar posse aos seus servidores, ordenar despesas, celebrar 
contratos de interesse do Órgão, receber as intimações judiciais, bem como os expedientes externos 
(Ministério Público, Defensorias Públicas etc.).

Entre as mais relevantes atividades administrativas desenvolvidas em 2020, está a posse de 11 
(onze) novos procuradores municipais, aprovados em concurso público de provas e títulos, após vinte 
anos sem a realização de certame.

Os documentos oficiais são elaborados e enviados eletronicamente aos órgãos e entidades de 
Administração Pública Municipal direta e indireta. Aos demais órgãos e entidades não integrantes da 
Administração Municipal, os documentos são enviados fisicamente.
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EXPEDIENTES (SISTEMA E-DOC)

ANO/2020 C.I. C.I. Circular Ofício Ofício Circular
Requerimentos 

(SIC), Cartas etc.
TOTAL

RECEBIDOS 531 48 12.624 622 35 13.860

ELABORADOS 506 37 6095 402 - 7.040

DESPACHADOS - - 5.877 451 20 6.348

FINALIZADOS 306 01 890 14 1 1.212

TOTAL 28.460

A Procuradoria-Geral do Município atuou em significantes ações judiciais perante o Poder Judiciá-
rio, dos quais destacamos as principais:

Ação Civil Pública n. 
0810357-95.2020.8.12.0001

Obteve-se decisão favorável para o fim de determinar à parcela da população que se abs-
tivesse de promover aglomeração, carreata e passeatas, em virtude do quadro de pande-
mia pelo coronavírus (COVID-19).

Ação Popular n. 0840235-
02.2019.8.12.0001

Obteve-se decisão favorável para reconhecer a legalidade e constitucionalidade da Lei 
Municipal n. 6.335/2019, que efetuou a revisão anual do subsídio do Prefeito e Vice-Pre-
feito.

Ação Civil Pública n. 
0825797-34.2020.8.12.0001

Defesa judicial do Município de Campo Grande na ACP promovida pela Defensoria Públi-
ca objetivando o lockdown.

Cumprimento de Sentença n. 
0821223-02.2019.8.12.0001

Obteve-se decisão favorável para reduzir consideravelmente o montante de multa aplica-
da por descumprimento de decisão judicial (implantação de Conselho Tutelar), no valor 
aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões) para R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).  

Ação Civil Pública n. 
0949041-97.2020.8.12.0001

Obteve-se decisão favorável para permitir a abertura de templos religiosos com atendi-
mento de normas de biossegurança no período de pandemia do coronavírus.

Obrigação de Fazer n. 
0800977-48.2020.8.12.0001

Obteve-se decisão favorável para suspender o exercício de atividade potencialmente po-
luidora com licença ambiental expirada – danos ao meio ambiente.

ADPF 645/DF

Ingresso do Município de Campo Grande, na condição de amicus curiae, contribuindo-se 
para o julgamento da ADPF, que examinou a constitucionalidade de normas do Conselho 
Monetário Nacional que exigia a cobrança do cheque especial, mesmo sem utilização efe-
tiva dos serviços prestados. 

Pedido de Providências n. 
0010255-17.2018.2.00.0000*

Obtenção de decisão favorável, em sede de recurso, no Pedido de Providências n. 
0010255-17.2018.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça-CNJ, para man-
ter a decisão que julgou procedente o presente pedido do Município de Campo Grande, 
determinando que, no recálculo do Precatório n. 0019251-19.2008.8.12.0000, o Tribunal 
de Justiça do Mato Grosso do Sul, observasse os parâmetros determinados pelo Conselho 
Nacional de Justiça no âmbito da Correição Ordinária n. 0003769-55.2014.2.00.0000.
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ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE MÉDIA

Processos administrativos (média anual) 1.783

Reuniões de trabalho presenciais (média anual) 1.440

Conferências/reuniões virtuais/eventos on-line (média anual) 150

Acompanhamento de julgamento em Tribunais Superiores 01

*Ressaltamos que a decisão obtida no Pedido de Providências n. 0010255-17.2018.2.00.0000, após 
a intervenção da Procuradoria-Geral do Município, a requisição de precatório sofreu uma nova atualiza-
ção, sendo que, o Município passou de devedor de R$ 123.107.564,02 (cento e vinte e três milhões cento 
e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), para ser credor de R$ 31.334.937,64 
(trinta e um milhões trezentos e trinta e quatro mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro 
centavos), atualizado até a data de 24.09.2019. 

A Procuradoria-Geral do Município realizou diversas atividades em 2020, ano eleitoral e, ainda, 
marcado pela pandemia do novo coronavírus, ocasião em que são previstas regras mais restritivas para 
atuação do Gestor Público. Destacamos as seguintes atividades:

• AÇÕES DURANTE A PANDEMIA: Em 2020, o Brasil e o mundo foram surpreendidos com o es-
tado de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), altamente contagioso e extre-
mamente perigoso para a saúde de idosos e pessoas com doenças congênitas, o que levou o 
Município de Campo Grande a adotar medidas de segurança para evitar a propagação da do-
ença. Nesse contexto, a Procuradoria-Geral do Município atuou ativamente nas reuniões dos 
comitês, conselhos, grupos de trabalho, comissões etc., prestando o auxílio jurídico diante das 
consequências que advieram com o quadro pandêmico. Além disso, foram promovidas ações 
judiciais e apresentadas defesas em outras, a fim de resguardar o interesse público e o erário, 
sempre sopesando o direito à saúde e à vida com a liberdade da exploração econômica.

Resultado disso é que o Município de Campo Grande encerrou o ano com êxito nas suas ações, não 
havendo quaisquer pendências perante os Tribunais de Contas e o Poder Judiciário.

• AÇÕES DURANTE O ANO ELEITORAL: Foram realizadas consultas à Justiça Eleitoral no ano de 2020:

- 0600109-25.2020.6.12.0000 - autorização da realização de despesas com publicidade 
(COVID-19) que excedam a média de gastos dos três últimos anos que antecedem o plei-
to eleitoral, inclusive, no período de vedação de realização de publicidade;

- 0600112-77.2020.6.12.0000 - isenção tributária e concessão de benefícios assistenciais 
no contexto do estado de calamidade pública conhecida pelo poder legislativo;

- 0600019-49.2020.6.12.0054 - pedido de autorização à justiça eleitoral para realização de 
campanhas de utilidade pública voltadas à prevenção de COVID-19, dengue e outras.

 Aliado a isso, foram elaboradas diversas defesas municipais nos procedimentos administrativos do Mi-
nistério Público Estadual, bem como da Defensoria Pública Estadual e do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul, do qual destacamos o TC/MS TC/7134/2020, no qual foi consultada a possibilidade de antecipação de 
pagamento em contratos públicos no período de pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) e o acompa-
nhamento da elaboração do primeiro Termo de Ajuste de Gestão, no Processo TC/MS TC/2947/2020, celebrado 
com a finalidade de fixar metas visando melhorias na prestação de serviços de transporte público municipal.

2.1.1. Procurador-Geral do Município - ALEXANDRE ÁVALO SANTANA
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2.1.2. Procurador-Geral Adjunto - MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS

2.1.3. Assessoria Técnica Jurídica:

2.2. Gerência de Orçamento e Finanças: Gerência competente pela coordenação, execu-
ção, acompanhamento, orientação e avaliações das atividades de planejamento, orçamento e finanças 
da Procuradoria-Geral do Município. É competente para a execução dos planos, programas e projetos, 
assim como pela supervisão da utilização de recursos financeiros destinados à cobertura de despesas 
da PGM; pela elaboração, acompanhamento, controle e avaliação da proposta e da execução orçamen-
tária, em consonância com as diretrizes do Sistema de Planejamento e normas de direito financeiro; 
por providenciar e acompanhar os pedidos de suplementação orçamentária, quando necessários; bem 
como por controlar e efetuar os depósitos judiciais nos processos de precatórios.

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Procedimentos administrativos (média anual) 4.978

Recebimento de mandados judiciais 3.036

Reuniões de trabalho: JURFIS, JAJUR, COGEP, Comissões etc. (média anual) 150

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Despachos em procedimentos administrativos 2.091

Manifestação em ações judiciais 85

Relatórios, Consultas, Pareceres, Minutas de respostas etc. 449

Manifestação em órgão colegiado 13

Recursos administrativos 02

Atendimento ao público/contribuinte (média anual) 150

PRECATÓRIOS/ORÇAMENTOS QUANTIDADE VALORES R$

Valores inclusos no Orçamento/2020 223 21.339.635,01

Valores para inclusão no Orçamento/2021 224 18.921.688,15

Saldo disponível sub-conta 226376 do TJ/MS 88.732,84

Saldo dos Precatórios Judiciais pendente de pagamento 40.172.524,32

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALORES R$

Pagamento de precatórios de pequeno valor (ROPV) 604 1.060.520,48
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2.3.  Gerência Administrativa:  Gerência responsável pela coordenação, supervisão e execu-
ção dos serviços de apoio administrativo da PGM, como elaboração de pedidos para aquisição de mate-
riais ou pedidos de prestação de serviços, abertura de processos administrativos e de pessoal, controle 
de saldo referente aos processos de licitação, fiscalização da folha de pagamento, dos estagiários e dos 
mirins da Procuradoria-Geral do Município, bem como pelas atividades relativas à gestão de recursos 
humanos, em conformidade com a legislação em vigor.

2.4. Coordenadoria de Cartório: Unidade responsável pelo recebimento e tramitação 
dos expedientes internos e externos, bem como pelo controle e movimentação dos procedimentos 
administrativos remetidos à Procuradoria-Geral do Município. 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$)

Suprimento de Fundos para Procuradoria-Geral do Município 4 8.900,00

Pedido de Prestação de Serviços (PPS) 619 1.786.377,24

Pedido de Prestação de Serviço (PAM) 35 62.618,13

Processos Administrativos de Pessoal (aposentadorias, revisões etc.) 20

Processo de Estágio Probatório 14 em andamento

Ofícios Expedidos 58

Comunicações internas circulares expedidas 8

Resoluções “PE” publicadas 31

Contratos e Convênios 9

Servidores da PGM 137

Estagiários 22

Mirins 26

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Ofícios expedidos (protocolados) 213

Ofícios recebidos (distribuídos) 299

Ofícios judiciais recebidos (distribuídos) 1.112

Petições físicas protocoladas 28

Intimações Judiciais recebidas via SEDEP 30.087

Intimações oriundas da Vara de Execução Fiscal Municipal via E-SAJ 57.068

Intimações Judiciais recebidas via Malote Digital 30.323

Mandados Judiciais recebidos fisicamente 5.585

Arquivamento de documentos pela temporalidade 361

Processos administrativos tramitados 6.615

Desarquivamento de processos administrativos 101

Cadastramento de processos no sistema CARTJUR 10.899
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2.5. Procuradoria de Assuntos Fiscais: Unidade de coordenação setorial da Procuradoria-Geral 
do Município, responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação da execução judi-
cial da Dívida Ativa do Município de Campo Grande, da defesa nos incidentes processuais, embargos ou recur-
sos relacionados à execução fiscal municipal, em todos os graus de jurisdição. Responde pelo gerenciamento 
de acervo processual de 220.000 (duzentos e vinte mil) ações de execução fiscal em tramitação perante a Justiça 
Comum Estadual e de 5.255 (cinco mil duzentos e cinquenta e cinco) em tramitação perante a Justiça Federal.

AÇÕES ESPECIAIS IMPLEMENTADAS

01

Mutirão integrado para desistência de 699 (seiscentas e noventa e nove) ações de execução fiscal ajuizadas 
contra o extinto Shopping Center 26 de Agosto Ltda., com averbação de dados cadastrais junto ao cadastro 
imobiliário do Município de Campo Grande, em razão da aquisição do imóvel pelo Tribunal de Justiça do Esta-
do de Mato Grosso do Sul, para instalação do Centro Integrado de Justiça - CIJUS.

02
Mutirão integrado para desistência de 59 (cinquenta e nove) ações de execução fiscal ajuizadas contra a extinta 
Rede Ferroviária Federal, e averbação de dados cadastrais junto ao cadastro imobiliário do Município de Cam-
po Grande, como proprietário a União Federal.

03 Mutirão para retificação de dados cadastrais de distribuição de 1.388 (mil trezentos e oitenta e oito) ações de 
execuções fiscais ajuizadas em face de mutuários da Agência Municipal de Habitação. 

04 Mutirão integrado para retificação de dados cadastrais junto ao cadastro imobiliário do Município, de 434 (qua-
trocentos e trinta e quatro) imóveis registrados em nome da Cooperativa Habitacional de Campo Grande.

ATIVIDADES DESEMPENHADAS

ÁREA: Serviços Jurídicos - 2020 
Público-alvo: Fazenda Pública Municipal/Contribuinte

Procuradoria de Assuntos Fiscais – Coordenação Geral

Procedimento Jurídico Natureza Quantidade

Abertura de processo administrativo ex offício Administrativo 442

Manifestação em instâncias superiores Judicial 41

Manifestação em primeira instância Judicial 1.797

Análise de processo judicial sem manifestação Judicial 322

Atendimento presencial de contribuinte Administrativo 3.814

Atendimento ao contribuinte via e-mail Administrativo 139

Atendimento ao contribuinte por telefone Administrativo 752

Conferência petição Judicial 53

Consulta de informações cadastrais Judicial 15

Decisão em processo administrativo Administrativo 1.410

Decisão para inscrição em Dívida Ativa Administrativo 2.832

Despacho de documento no Sistema e-DOC Administrativo 390

Despacho de encaminhamento de processo Administrativo 4.521

Diligência junto a órgão da Administração Municipal Administrativo 03

Elaboração de minuta de ofício Administrativo 12

Comunicação Interna expedida Administrativo 32
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Intimação de decisão administrativa pessoal Administrativo 05

Pesquisa doutrinária e jurisprudencial Judicial 22

Recebimento e distribuição de intimações judiciais Judicial 39.923

Reunião de trabalho Administrativo 05

Subtotal 56.530

Gerência de Execução Fiscal

Especificação Natureza Quantidade

Abertura de processo administrativo ex offício Administrativo 533

Análise de processo judicial sem manifestação Judicial 6.014

Atendimento ao contribuinte por telefone Administrativo 129

Atendimento presencial de contribuinte Administrativo 19

Busca de processo judicial Judicial 13.296

Busca de processo no sistema ARGOS Administrativo 1.081

Conferência petição Judicial 415

Consulta de informações cadastrais Judicial 15.463

Contraminuta em Agravo de Instrumento Judicial 25

Contrarrazões de Apelação Judicial 70

Contrarrazões em Embargos de Declaração Judicial 05

Contrarrazões em Recurso Especial Judicial 02

Cumprimento de sentença Judicial 112

Decisão em processo administrativo Administrativo 769

Despacho de documento no Sistema e-DOC Administrativo 45

Diligência junto a órgão da Administração Municipal Administrativo 57

Diligência junto a órgão do Poder Judiciário Judicial 03

Elaboração de cálculos Administrativo 3.641

Embargos de Declaração Judicial 02

Impugnação de Embargos à Execução Fiscal Judicial 25

Impugnação de Exceção de Pré-Executividade Judicial 120

Impugnação diversa Judicial 02

Levantamento de inscrições Administrativo 432

Manifestação em processo de Execução Fiscal Judicial 11.943

Comunicação interna expedida Administrativo 41

Pesquisa doutrinária e jurisprudencial Judicial 337

Recebimento e distribuição de intimações judiciais Judicial 1.941

Reunião de trabalho Administrativo 26

Subtotal 56.548
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Gerência de Dívida Ativa

Especificação Natureza Quantidade

Análise de processo judicial Judicial 719

Análise de processo para inscrição em Dívida Ativa Administrativo 2.887

Atendimento ao contribuinte Administrativo 543

Despacho de encaminhamento de processo Administrativo 1.087

Parecer em processo administrativo fiscal Administrativo 240

Manifestação em processo judicial Judicial 153

Recebimento intimações judiciais Judicial 233

Termo de Regularidade para inscrição em Dívida Ativa Administrativo 1.701

Subtotal 7.563

Gerência de Atendimento ao Cidadão

Especificação Natureza Quantidade

Atendimento presencial de contribuinte Administrativo 11.441

Emissão de Guia de Arrecadação Administrativo 5.706

Contrato parcelamento de débito Administrativo 2.853

Subtotal 20.000

Núcleo de Acompanhamento de Devedores

Especificação Natureza Quantidade

Abertura de processo administrativo ex offício Administrativo 44

Despacho de documento no Sistema e-DOC Administrativo 36

Manifestação em processo judicial Judicial 264

Subtotal 344

Núcleo de Controle, Extinção e Baixa de Processos Fiscais

Especificação Natureza Quantidade

Informação em processo administrativo Administrativo 2.517

Pedido de certidão de matrícula de imóvel Administrativo 150

Pedido de desentranhamento de CDA Judicial 140

Desistência de execução fiscal Judicial 783

Extinção de execução fiscal por pagamento Judicial 8.532

Suspensão de execução fiscal Judicial 205

Subtotal 12.327

Serviço de Triagem de Processos de Assuntos Fiscais

Especificação Natureza Quantidade

Atendimento de contribuinte via e-mail Administrativo 129

Atendimento de contribuinte via telefone Administrativo 337
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Digitalização de processo Administrativo 4.801

Encaminhamento de processo administrativo Administrativo 24.869

Recebimento de Processo administrativo Administrativo 15.813

Subtotal 45.949

Representação da Procuradoria Geral na JURFIS

Especificação Natureza Quantidade

Emissão de parecer em Recurso Administrativo Administrativo 740

Subtotal 740

TOTAL GERAL 200.001

ÁREA: Recuperação de Crédito Público - 2020 

Público-alvo: Fazenda Pública Municipal

Procuradoria de Assuntos Fiscais – GERAL

Especificação Total Valor (R$)

Ajuizamento de Execução Fiscal 47.651 191.607.548,86

Sentença judicial favorável a Fazenda Municipal 33 2.143.295,61

Acórdão judicial favorável a Fazenda Municipal 71 13.132.360,58

TOTAL GERAL 206.883.205,05

ÁREA: Arrecadação de Receitas Municipais – 2020 

Público-alvo: Fazenda Pública Municipal 

Procuradoria de Assuntos Fiscais – GERAL

Especificação da Receita Ajuizado (R$) Não Ajuizado (R$) Total (R$)

IPTU 44.801.807,10 0,00 44.801.807,10

ISSQN 5.997.050,55 0,00 5.997.050,55

ITBI 41.341,52 0,00 41.341,52

Contribuição de Melhoria 354.488,60 0,00 354.488,60

Parcelamento Econômico 986.435,32 0,00 986.435,32

Parcelamento Imobiliário 1.526.198,81 0,00 1.526.198,81

Depósitos judiciais 2.243.660,70 0,00 2.243.660,70

Habilitação de crédito 0,00 90.661,34 90.661,34

Taxas diversas 30.105,16 0,00 30.105,16

Multas de Polícia Administrativa 402.186,12 0,00 402.186,12

Custas processuais 6.570,00 0,00 6.570,00

Taxa de expediente 0,00 55.584,00 55.584,00

TOTAL GERAL 56.389.843,88 146.245,34 56.536.089,22
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A Procuradoria de Assuntos Fiscais promoveu, no exercício de 2020, a manifestação em 25.529 
processos judiciais em tramitação perante a Justiça Comum Estadual e Justiça Federal, além de par-
ticipação nas ações do Programa de Pagamento Incentivado - Saúde (PPI-SAÚDE/2020), com a emis-
são de 5.706 guias de arrecadação municipal, e formalização de 2.853 contratos de parcelamento de 
débito ajuizado. 

Foram atendidos 17.045 contribuintes, de modo presencial ou a distância, observadas as 
precauções impostas pela Pandemia COVID-19, com a prestação de informações e orientação jurídica 
de interesses de pessoas físicas e jurídicas, para solução de demandas administrativas e judiciais com a 
Fazenda Pública Municipal.

No que se refere à recuperação de crédito fiscal, foram ajuizadas 41.651 execuções fiscais, 
representando o montante de R$ 191.607.548,86 (cento e noventa e um milhões seiscentos e sete mil 
quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Foram obtidas de 104 decisões judiciais favoráveis à Fazenda Pública Municipal, confirmando 
a liquidez de crédito tributário e não tributário no montante de R$ 15.275.656,19 (quinze milhões 
duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos).

Destaca-se que no exercício de 2020, a Procuradoria de Assuntos Fiscais totalizou 200.001 procedi-
mentos jurídicos, que resultaram na arrecadação de receita no montante de R$ 56.389.843,88 (cinquenta 
e seis milhões trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Também foi arrecadada a quantia de R$ 146.245,34 (cento e quarenta e seis mil duzentos e 
quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referentes à habilitação de crédito em processos 
judiciais e taxa de serviços, totalizando, uma arrecadação com os serviços jurídicos, no montante de R$ 
56.536.089,22 (cento e cinquenta e seis milhões quinhentos e trinta e seis mil oitenta e nove reais e vinte 
e dois centavos), revertidos ao Tesouro Municipal no exercício de 2020.

2.6. Procuradoria de Assuntos Cíveis e Residuais: Procuradoria responsável por 
representar o Município de Campo Grande no contencioso judicial envolvendo matérias cíveis residuais. 

 1Parcial até novembro de 2020

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Manifestação em Processos Administrativos/Pareceres 12

Ofícios expedidos 106

Participação em Sessões de Julgamento/Audiências 33

Manifestações em instâncias superiores 36

Manifestações em primeira instância 217

Manifestações em precatórios 498

Antecipação de tutela com prazo de 72 horas 560

Intimações 1.869

2.6.1. Gerência de Ações Tributárias e Econômico-Financeiras: Vinculada à Pro-
curadoria de Assuntos Cíveis e Residuais, é especializada nas ações judiciais que envolvam a matéria tributária 
e econômico-financeira.
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ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Ações novas recebidas 1.743 

Manifestações em instâncias superiores 1.738

Manifestações em primeira instância 3.207 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Ações novas recebidas 1.699

Processos administrativos 145

Audiências 17

Manifestações em instâncias superiores 434

Manifestações em primeira instância 5.062

Ofícios externos 2.223

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

MANIFESTAÇÕES JUDICIAIS

Manifestações em instâncias superiores 860

Manifestações em primeira instância 1.470 

TOTAL 2.330

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Expedientes expedidos e recebidos 637

Requerimento de abertura de processos administrativos novos pelo Sistema e-Doc 461

Processos administrativos recebidos para análise 581

Processos administrativos despachados 587

TOTAL 2.266

2.6.2. Gerência de Ações Trabalhistas, Funcionais e Previdenciários: Vincula-
da à Procuradoria de Assuntos Cíveis e Residuais, é especializada nas ações judiciais trabalhistas, envolvendo 
o Município de Campo Grande, bem como nas ações judiciais envolvendo direitos dos servidores públicos.

2.6.3. Gerência de Ações Cíveis e Residuais: Vinculada à Procuradoria de Assuntos Cíveis 
e Residuais, é competente pelas ações judiciais cíveis de natureza diversa das gerências especializadas.

A Gerência de Ações Tributárias e Econômico-Financeiras destaca-se nas ações judiciais destinadas a 
manter a regularidade fiscal do Município de Campo Grande, e assim permitir o recebimento de recursos 
de outras fontes.
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No gráfico é possível perceber que a quantidade de ações recebidas, contestações, informações 
em Mandado de Segurança e manifestações diversas, no ano de 2020, diminuiu consideravelmente em 
relação ao ano anterior.

Essa redução de ações é reflexo direto da pandemia. As ações de judicialização de saúde, responsável 
pela grande demanda nesta gerência, teve redução significativa, em decorrência do isolamento social, 
do concurso realizado pela SESAU para contratação de mais profissionais e das melhorias ocorridas nas 
unidades de saúde no corrente ano.

Os Mandados de Segurança impetrados para assegurar vaga em escola municipal também 
reduziram mais de 80%, em decorrência da pandemia, que obrigou o fechamento das escolas municipais. 
Acredita-se que, a partir de dezembro, quando se dará o início das matrículas para o ano letivo 2021, o 
número aumente na mesma proporção do ano de 2019.

2.6.4. Gerência de Representação em Audiências: Vinculada à Procuradoria de 
Assuntos Cíveis e Residuais, representa o Município de Campo Grande nas audiências judiciais.

2.7. Procuradoria de Consultas e Assessoramento: Procuradoria competente pelo 
controle preventivo de legalidade dos atos e contratos praticados pela Administração Pública que pas-
sam por sua análise, por meio de consultas e pareceres jurídicos.

JUSTIÇA ESTADUAL 06

JUSTIÇA FEDERAL 01

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 368

JUSTIÇA DO TRABALHO 87

TOTAL 462

2 Destacam-se esses, dados, porque anualmente, são os mais volumosos, sem prejuízo de que, as demais petições 
e atividades (reuniões, audiências, recursos) apesar de, em menor número, em alguns requerem maior dedicação 
do procurador municipal responsável.

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Processos Administrativos Recebidos 2.108

Pareceres 1.933

Despachos 175
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2.8. Procuradoria de Assuntos Imobiliários: Procuradoria responsável pelas ações judi-
ciais e processos administrativos envolvendo áreas públicas, desapropriações, transferência de domínio 
e correlatas.

Período: 1º de Janeiro a 08 de Dezembro de 2020

1. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

1.1. Processos Administrativos tramitados no Setor 2.892

1.2. Processos novos – formalizados em 2020 727

1.3. Pareceres/Expedientes 20/119

1.4. Ofícios/CI 529/52

1.5. Procedimentos do Ministério Público 193

2. AÇÕES JUDICIAIS

2.1. Ações Judiciais em Andamento 692

2.2. Total de Manifestações 1.260

2.3. Manifestações em Ações de Usucapião 311

2.4. Audiências 7

3. DESAPROPRIAÇÃO

3.1. Total de Acordos formalizados 12

3.1.1. Com pagamento de Indenização  R$ 2.307.373,01

3.1.2. Com Renúncia/Economia de Indenização  R$ 185.963,33

4. CARTÓRIO

4.1. Certidões de Matrículas Solicitadas 2.725

4.2. Escrituras Lavradas 86

4.3. Usucapião Extrajudicial 29

5. ÁREAS PÚBLICAS

5.1. Reintegrações de Posse/Demolitórias 128

5.2. Alienações de Imóveis

5.2.1. Total de Manifestações 568

5.2.2. Processos encaminhados para procedimento de licitação 03

5.2.3. Vendas por investidura 02

5.2.4. Vendas por licitação 02

5.2.5. Comissão de Controle de Uso de Áreas Públicas – CAP 743

5.2.6. Comissão Especial (Instituída pelo Decreto n. 12.969/16) 30
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6. GRANDES PROJETOS

6.1. Macro Anel
Total de Áreas do Projeto: 46    
Total de Áreas liberadas: 46                 

6.2. PRODES Processos analisados: 40                     

7. ATENDIMENTOS

Total de atendimentos realizados pelo Setor 3.263

2.9. Superintendência de Técnica Legislativa:

Período entre 2/1/2020 a 9/12/2020

2.9.1. Divisão de Elaboração e Padronização Institucional:

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Acordo de Cooperação 05

Certidões 22

Contratos 400

Contratos Cancelados 71

Termos Aditivos de Contrato 550

Convênios 20

Termos Aditivos de Convênio 20

Termos de Colaboração 220

Decretos 452

Leis e Projetos de Lei (elaborados) 0

Mensagens (envia Projeto de Lei) 3

Extratos 2105

Permissão/Autorização/Cessão de Uso + Aditivos 15

Resoluções para publicação 32

Termos de Compromisso + T. Aditivos 5

Termos de Cooperação Mútua/Técnica + Aditivos 15

Termos de Rescisão 19

Termos de Rerratificação 17

Respostas para Processos de Usucapião 230

Pesquisas de legislação 187
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2.9.2. Divisão de Biblioteca e Documentação:

ATIVIDADES

Conferência e arquivamento da Legislação do ano 2020;

Atendimento e pesquisas solicitadas sobre Legislação;

Controle e armazenamento de documentos produzidos pela Superintendência de Técnica Legislativa;

Digitalização;

Revisão do Vocabulário Controlado da Legislação no BDL;

Reindexação da Legislação no BDL;

Envio de documentos para o Arquivo Geral, conforme Tabela de Temporalidade.

DIGITALIZAÇÃO

Contratos 2001 a 2010 / 2014 / 2016

Termo Aditivo de Contrato 2001 a 2010 / 2014 / 2016

Convênios 2004 a 2007

Termo Aditivo de Convênio 2004 a 2007
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SECRETARIA ESPECIAL 
DE SEGURANÇA E 

DEFESA SOCIAL - SESDES
Nos termos do inciso XXX do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Campo Grande apresento 

o relatório anual de atividades da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDES), o qual 
apresenta os principais resultados da atuação dessa Secretaria no exercício de 2020, e as iniciativas mais 
relevantes implementadas no âmbito administrativo.

Cabe destacar que o relatório traz maior detalhamento do tema de segurança pública, incluindo 
diretrizes e metas de forma que resultem em ações estruturadas. Entre os temas estão: o patrulhamento 
preventivo e administrativo da cidade, das vias, dos logradouros, dos parques, das praças, jardins, 
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edifícios públicos e quaisquer outros bens de domínio público municipal. E também terá a função 
de atuar de forma complementar aos serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia 
administrativa, no âmbito da competência municipal, na fiscalização do trânsito e do meio ambiente, 
podendo, inclusive, realizar autuações, detenções e apreensões por infrações administrativas e 
apresentações aos órgãos públicos competentes, nos casos de crimes, para outras providências, além 
de todas as demais atribuições inerentes à fiscalização de posturas no município.

A atuação da Guarda Civil Metropolitana gera expressivos benefícios à população. A maior 
parte dos benefícios das atividades de patrulhamento é imensurável por advir do patrulhamento 
preventivo, do núcleo de inteligência, de melhoria em relação à alocação de recursos, de sugestões 
de aprimoramento de leis e alguns destes benefícios podem ser quantificáveis como apreensões, 
detenções e autuações. 

Principais Resultados

A atuação da GCM no ano de 2020 foi marcada por várias ações efetivas no qual resultaram em 
excelente trabalho contando com a colaboração de todos os envolvidos. O Secretário Especial de 
Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, exerceu papel fundamental para o atingimento das metas 
e contou com sua equipe para definir e executar as diretrizes no decorrer do ano. A SESDES, no exercício 
da direção e da coordenação superior, garantiu apoio e suporte necessários para que a Corporação 
Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande - GCM, enquanto executora das diretrizes operacionais 
de sua Pasta, cumprisse plena e satisfatoriamente às determinações do Executivo, com efetividade 
e supremacia do interesse público. O efetivo empregado em 2020 foi de, aproximadamente, 1.090 
Guardas Civis Metropolitanos (GCMs), cujas lotações observaram a seguinte distribuição:

- 80 (oitenta) GCMs na atividade de fiscalização do trânsito, em convênio com a AGETRAN;

- 25 (vinte e cinco) GCMs na fiscalização ambiental, em convênio com a SEMADUR, dos quais 
12 destes GCMs cumpriram escala dando apoio às diligências e fiscalizações do PROCON, 
logo após a declaração do estado de emergência com o advento da Covid-19;

- 25 (vinte e cinco) GCMs nas atividades de monitoramento e de proteção à mulheres vítimas 
de violência, especialmente àquelas com medida protetiva concedida pelo Judiciário, em 
apoio à Casa da Mulher Brasileira;

- 38 (trinta e oito) GCMs especializados em pronta intervenção e gerenciamento de 
crises (GPI);

- 26 (vinte e seis) GCMs no exercício de cargos, chefias e/ou funções em razão de 
conhecimento, formação técnica e experiência acumulada, nas atividades de logística; 
planejamento, supervisão e execução de ações; e operações de segurança;

- 896 GCMs lotados no Comando e nas 7 (sete) Gerências Operacionais da GCM, instaladas 
nas 7 Regiões Urbanas desta Capital.

As lotações nos grupos especializados acima citados, somadas com o efetivo alocado nas 7 (sete) 
Gerências Operacionais da GCM, instaladas nas 7 Regiões Urbanas desta Capital (Anhanduizinho, 
Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo), garantiram o contingente de 973 GCMs atuando 
exclusivamente na atividade finalística, o que representou 89,3% de concentração da força de trabalho 
nas finalidades precípuas da SESDES.
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I  O enfrentamento pela Sesdes à Covid-19 em 2020

Desde o reconhecimento da situação excepcional provocada pelo advento da pandemia de 
Covid-19 e da decretação pelo Executivo de medidas restritivas e de normas gerais de posturas e de 
controle urbano, a SESDES mobilizou todo o seu quadro de pessoal para realizar de forma plena as 
atividades que consubstanciam suas competências institucionais. Num esforço incomum, foi imperioso 
e imprescindível que toda a Força de Trabalho estivesse empenhada, ainda que com sacrifícios de 
ordem pessoal, para o incondicional e integral cumprimento das atribuições das respectivas categorias 
funcionais do quadro da SESDES, tendo sido possível cumpri-las à altura das expectativas e nos níveis de 
excelência parametrizados para prestação dos serviços de sua alçada.  Lembra-se que a área de atuação 
estabelecida para a SESDES - ao lado das áreas de saúde, assistência social, vigilância sanitária, coleta de 
resíduos e gestão urbana – foi declarada por decreto como atividade essencial para o enfrentamento da 
realidade e para a realização das ações de fiscalização, sendo possível inclusive à GCM, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) e Vigilância Sanitária, autuar 
estabelecimentos comerciais nos casos de eventuais práticas de infrações administrativas.

A seguir, apresentam-se os resultados da SESDES e da GCM no enfrentamento à Covid-19:

1.1 Desdobramentos da decretação de medidas restritivas e de controle 
social urbano para o enfrentamento da Covid-19

O atendimento pela SESDES e GCM das demandas que sobrevieram com o estado de emergência 
declarado e, especialmente, pela necessidade de enfrentar as consequências inesperadas com a 
aplicação das medidas restritivas de quarentena, isolamento, confinamento e distanciamento social, 
exigiram do Executivo a ampliação do “Toque de Recolher” e outras medidas pontuais de suporte, 
orientação e de fiscalização, a saber:

1.1 Atividades de orientação, atendimento e de fiscalização na vigência 
do “Toque de Recolher”

ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA GCM – REFERENTE AO TOQUE RECOLHER

LIGAÇÕES RECEBIDAS NO 153 47.974

ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID – 19 6.236

DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE DECRETO 22.526

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS FISCALIZADOS 10.321

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NOTIFICADOS 350

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INTERDITADOS 130

FESTA COM AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS - FINALIZADAS 27

RESIDÊNCIA COM DENÚNCIA DE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS 520

INDIVÍDUOS ENCAMINHADOS PARA DELAGACIA 131

NÚMERO DE BOLETINS DE ATENDIMENTOS GERADOS – COVID 19 987

PESSOAS ABORDADAS DURANTE O TOQUE DE RECOLHER 31.206

PRISÕES REALIZADAS DURANTE O TOQUE DE RECOLHER 114

Fonte: Divisão de Dados e Estatísticas da SESDES e do Centro de Controle de Operações da GCM
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1.2  Operação Conjunta “Barreiras Sanitárias”

A realização desta operação por SESDES/GCM, Agência Municipal de Transporte e Trânsito 
(AGETRAN), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito de MS (DETRAN/MS), 
Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros Militar de MS (CBMMS) 
ocorreu nas 5 (cinco) vias de acesso rodoviário à Capital (São Paulo, Três Lagoas, Cuiabá, Sidrolândia e 
Terenos) durante trinta dias, no período de 8 de junho a 7 de julho de 2020, empenhando-se os recursos 
abaixo representados em quadro e gráfico:

Operação “Barreiras Sanitárias” Junho (23 dias) Julho (7 dias)

Acessos rodoviários à Capital 5 5

Viaturas empenhadas 13 13

Efetivo empenhado (média) 44 44

Operação “Barreiras Sanitárias” – Abordagens e testes

QUANTIDADE DE VEÍCULOS ABORDADOS 69.753

PESSOAS ABORDADAS NAS VIAS DE ACESSO A CAMPO GRANDE 116.832

Nº TESTES REALIZADOS PARA Covid-19 292

Nº TESTES NEGATIVOS PARA Covid-19 243

Nº TESTES POSITIVOS PARA Covid-19 49(16,8%)

Fonte: Divisão de Dados e Estatísticas/SAF e do Centro de Controle de Operações da SCGC∕GCM

68



Atividade / Meses Abril Maio Junho Julho

Apoio às Operações de Desinfecção 2 11 11 12

1.2.1 Desinfecção de Terminais de transbordo∕integração do 
transporte coletivo público urbano, Parques, Praças e Vias 
Públicos (GCM e SISEP)

O quadro e gráfico que seguem consolida a atuação da GCM, de 26 de maio a 31 de julho de 2020, 
quando se empregou, aproximadamente, 13 viaturas e 44 Guardas Civis.

1.2.2 Apoio  à  reabertura  do Autocine e  segurança  na realização de 
sessões

A  partir  de  28  de  junho  de  2020,  a  GCM  passou  a  apoiar  na segurança das sessões do Autocine 
UFMS, em apoio à parceria da UFMS com Prefeitura da Capital, por meio das Secretarias Municipais de 
Cultura e Turismo (SECTUR) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), e Fundação de Cultura de MS.

1.2.3 Ação  conjunta  de  orientação  para  redução  de  acidentes  de 
Trânsito

De 30 de julho de 2020 em diante, a Gerência de Fiscalização do Trânsito – GFT/SCGC, em parceria com a 
AGETRAN e DETRAN/MS, realizou ações que visavam, especificamente, a redução de acidentes no trânsito, haja 
vista a alta incidência de acidentes nas vias urbanas, mesmo no horário de vigência do “Toque de Recolher”, o 
que resultava na ocupação de grande parcela de leitos hospitalares por eventos relacionados ao uso abusivo 
de álcool no volante. A ação conjunta citada, após onze dias de execução, apresentou resultados altamente 
eficazes no âmbito da saúde pública e redução da ocupação de leitos hospitalares quando realizou até 9 de 
agosto 37 operações, abordando 6.376 veículos e aplicando 4.914 testes de alcoolemia com a detecção de 
316 condutores em estado de embriaguez ou sem habilitação (6,4% dos testes). 

1.2.4 Apoio da GCM à Ação Municipal Itinerante de Combate à 
Covid-19

A SESDES/GCM, a partir de 5 de agosto de 2020, iniciou apoio à SESAU no ônibus da “Blitz da 
Covid-19’, para realizar testagem em moradores e funcionários de estabelecimentos que apresentassem 
sintomas respiratórios, bem como atuando nos asilos para conferir o cumprimento de planos de 
biossegurança. Essas atividades aconteceram concomitantemente às blitze em aldeias urbanas e 
pontos estratégicos da cidade.

1.2.5 Segurança de lives beneficentes

A GCM atuou no apoio a eventos em redes sociais, quando realizados em locais públicos, que 
visaram arrecadar recursos e alimentos para assistência a grupos específicos, afetados economicamente 
pela Covid-19.
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• Fone 153 - Registro e atendimento ininterruptos de denúncias

Atendimento pela GCM a denúncias quanto ao descumprimento de medidas de distanciamento, 
confinamento e do horário do “Toque de Recolher” em vias públicas, residências, chácaras, clubes, 
igrejas e praças ou parques. Registre-se aqui que o Fone 153 acolhe solicitações, denúncias, pedidos 
de orientações, sugestões e críticas da população em geral, não sendo exclusivo quanto aos casos 
relacionados com a Covid-19 e descumprimento de leis e posturas.

• Apoio da GCM às fiscalizações no comércio pelo PROCON, SEMADUR e 
Vigilância Sanitária∕SESAU

A GCM atuou no apoio às fiscalizações para o cumprimento de leis e posturas, bem como na 
autuação e desapropriação de equipamentos de proteção individual, cujos preços ao consumidor 
foram majorados injustificadamente por estabelecimentos comerciais.

• Operações  de  orientação  e  de  combate  ao  uso  de  linha de Cerol

Realização pela GCM de operações de orientação e de combate ao uso de linha de cerol/chilena 
em pipas nas 7 (sete) Regiões Urbanas da Capital.

• Rondas permanentes e Ação Conjunta no entorno da antiga estação 
rodoviária da Capital

Realização de rondas permanentes e Ações Conjuntas (SESDES/GCM, SESAU, SAS, SEMADUR 
e SISEP) no entorno da antiga estação rodoviária da Capital (Centro Comercial Condomínio Terminal 
do Oeste) junto a migrantes, moradores em situação de rua e usuários de drogas; para acolhimento 
(quando aceito), internação por determinação médica e controle da proliferação do SARS-CoV-2

• Manutenção de pontos-bases em vias públicas da área central da Capital e 
nos terminais de integração de transporte coletivo nos horários de pico/rush

A GCM manteve ao longo de todo o ano de 2020 pontos bases de patrulhamento preventivo 
ostensivo no centro da Capital e entorno e, especialmente, nos 8 (oito) terminais de transbordo, em face 
de que nenhum deles possui condições físicas para alojar os servidores e local fixo para viaturas da GCM, 
o que justifica a manutenção de pontos bases nos horários de pico, face à impossibilidade de se realizar 
segurança 24h ininterruptas nos mencionados locais.

• Atividade-fim – Manutenção das ações

O emprego do efetivo com prioridade para o cumprimento das finalidades precípuas da GCM, 
para segurança e proteção ininterrupta do patrimônio público, especialmente em face da suspensão 
das atividades escolares em 95 (noventa e cinco) escolas de educação infatil e 103 escolas de ensino 
fundamental; do afluxo de pessoas e pacientes em 104 unidades de saúde; e vigilância de outros 168 
próprios, permitiu a cobertura na vigilância patrimonial do total de 470 prédios; além do efetivo também 
empregado na manutenção das atividades de vigilância eletrônica por videomonitoramento 24h.
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1.2.6 Estratégias e experiências adquiridas no enfrentamento pela 
SESDES à Covid-19 em 2020

• Realocação de efetivo e alterações/reforços nas escalas de serviços

A adoção pela Superintendência do Comando da Guarda Civil Metropolitana – SCGC de medidas 
para a concentração do efetivo e de reforços nas escalas de serviços com prioridade para o pleno 
emprego do efetivo nas ações de prevenção e de combate à proliferação do SARS-CoV-2 e para a redução 
da incidência de Covid-19, revelou alto comprometimento, plena disposição e pronta resposta da tropa 
para o cumprimento de escalas de serviços ampliadas, observados os repousos regulamentares.

• Ação conjunta, Integração e Compromisso

O enfrentamento pela SESDES das crescentes demandas - resultantes da pandemia de Covid-19 e, 
mais especificamente, dos desdobramentos e circunstâncias que sequencialmente emergiram com as 
medidas administrativas e sanitárias adotadas pelos Poderes Públicos - não pode deixar de considerar 
que o Executivo só manteve a prestação dos serviços públicos em níveis satisfatórios, eficientes e eficazes, 
graças à decisiva coordenação de seu dirigente e à sinergia obtida com ações conjuntas preconizadas 
para o Município, o que permitiu, por exemplo, a integração da GCM com órgãos federais como Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e Universidade Federal de MS (UFMS); estaduais como 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Fundação de Cultura de MS; e agências, como a AGETRAN; 
e com Secretarias Municipais como PROCON, SESAU, SAS, SEMADUR e SISEP. A integração de meios e 
recursos do Município demonstrou à sociedade a sensibilidade política e o compromisso público do 
Executivo Municipal de não medir esforços para mitigar os graves impactos de saúde pública que o 
cidadão campo-grandense experimentou, no esforço de debelar o Novo Coronavírus de nosso meio.

• Determinação, Profissionalismo e Engajamento dos Guardas Civis 
Metropolitanos

Considerada a incerteza de ampliação do efetivo em curto prazo com a suspensão de concurso 
autorizado em 2019 para imediata reposição das vacâncias na Guarda Civil Metropolitana, a Alta 
Administração não pode deixar de consignar a firme determinação, o profissionalismo exemplar e o 
engajamento corporativo, como resposta dos servidores e guardas civis da SESDES para enfrentar as 
adversas contingências, o que demonstrou total dedicação aos misteres, em prol de toda a população, 
enquanto usuária dos serviços, alvo das ações programáticas e contribuinte de tributos.

• Pleno emprego dos recursos

Como medida gerencial, lançou-se mão de técnicas de gestão de pessoas e de otimização dos 
recursos para preservar o espírito de corpo, a motivação, o trabalho em equipe, a produtividade e a 
busca incessante para melhoria de desempenho, enquanto ferramentas indispensáveis do Gestor 
Público, razão pela qual foram ampliadas as possibilidades técnicas, gerenciais e operacionais para o 
pleno emprego dos recursos humanos e meios.
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II Atividade Finalística em 2020

Superintendência do Comando da Guarda Civil Metropolitana

Destacamos abaixo os resultados realizados pela Guarda Civil Metropolitana, presente nas 7 macror-
regiões de Campo Grande MS, no período de janeiro a novembro de 2020, tais como, mais de 146.300 
rondas preventivas, 734 pessoas detidas e encaminhadas a autoridade policial, além de recuperar 63 veí-
culos furtados. Para cada atendimento prestado pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande – GCM 
é por ela registrado um Boletim de Atendimento - BA e, quando cabível, um Boletim de Ocorrência – BO, 
registrado em Delegacias de Polícia Civil.  No quadro abaixo, podemos observar em números os resultados 
obtidos por meio do patrulhamento urbano preventivo, executado pela Guarda Civil Metropolitana:

Fonte: Divisão de Dados e Estatísticas da SESDES e do Centro de Controle de Operações da GCM

Fonte: Divisão de Dados e Estatísticas da SESDES e do Centro de Controle de Operações da GCM

O Mapa abaixo demonstra as áreas com maior e menor índice de atendimento, baseados nos en-
dereços de cada Boletim de Atendimento.
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Fonte: COP/ SCGCM e DDE/SESDES – Período 01/01/2020 a 30/11/2020.

Planejamento de operação de blitz e fiscalização

Gerência de Fiscalização de Trânsito (GFT) 

No âmbito da Gerência de Fiscalização de Trânsito foram constatadas rondas preventivas, boletins 
de ocorrência e boletins de atendimento, a fim de exercer suas competências. Lembrando que a ela 
compete dentre outras fiscalizar o trânsito, lavrar auto de infração e impor multas.

ATIVIDADE EXECUTADA DADOS (ANUAL) 2020

Boletins de Atendimento 401

Ordens de Serviços 796

Veículos Recuperados pelo GFT 3

Atendimentos a acidentes com vítimas 21

Abordagens 13.818
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Grupo de Pronta Intervenção – GPI

O Grupo de Pronta intervenção – GPI, tem a missão de auxiliar as instituições de Segurança Pública 
em ações específicas e, preventivamente, nas áreas invadidas do município, auxiliar as gerências 
operacionais no cumprimento de ordens de serviço da Guarda Civil Metropolitana, patrulhamentos 
ostensivos e preventivos em praças e locais estratégicos. Cabe ao GPI, ainda, a realização de operações 
conjuntas com instituições de segurança pública nas esferas estadual e federal.

ATIVIDADE EXECUTADA DADOS (ANUAL2020)

Ordens de Serviço 645

Cinoterapia – atividade social com cães 7

Intervenção frente a Manifestação 14

Reintegração de áreas invadidas 18

Ação Social 3

Cursos de Aperfeiçoamento de Técnicas Operacionais 82

Estágio de Patrulhamento Tático Urbano 1

Curso de Patrulhamento Tático Urbano 0

Apoio a outras forças da Segurança Pública 33

Trabalho de Cinoterapia

Operação em conjunto com outros órgãos           

Capacitação Continuada do GPI

Mais de 20 reintegrações de posse
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ATIVIDADE EXECUTADA DADOS (NOVEMBRO 2020)

Rondas preventivas 258

Ordens de serviços cumpridas 40

Boletins de atendimentos gerados 40

Resgate de animais em situações de risco 43

Operação Toque de recolher com a PA-GCM

Denúncia e averiguação de crime – perturbação do sossego

Denúncia de maus tratos a animais

Divisão da Patrulha Ambiental

A Patrulha Ambiental é mais uma conquista da Guarda Civil Metropolitana, que atua no combate a 
alguns crimes ambientais como invasões em áreas públicas, poluição sonora, funcionamento e segurança 
dos estabelecimentos comerciais e venda de bebidas alcoólicas, além de atuar em cooperação com a 
Subsecretaria do Bem-Estar Animal coibindo o crime de maus tratos a animais.
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Patrulha Maria da Penha

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha foi instituída com 
a finalidade de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse sentido a Guarda Civil 
Metropolitana tem apresentado excelentes resultados mostrando grande avanço tanto nas medidas 
preventivas quanto nas corretivas, por intermédio da Patrulha que leva o nome da referida lei, atuando 
em conjunto com o Judiciário na Casa da Mulher Brasileira. A Patrulha Maria da Penha realiza visitas as 
vítimas de violência doméstica, acompanhamento de medidas protetivas e o monitoramento, estando 
presente nas 07 regiões da capital sul-mato-grossense. Dentre suas competências estão o atendimento 
à denúncias de QUEBRA DE MEDIDA PROTETIVA, solicitação do monitoramento de tornozeleiras 
eletrônicas pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de MS – AGEPEN e 
Denúncia de violência domésticas 

ATIVIDADE EXECUTADA DADOS (NOVEMBRO 2020)

Acompanhamento das medidas protetivas de urgência com visitas à domicílio 106

Acompanhamento de medidas protetivas por contato telefônico por manifestação 
de interesse por parte do requerente ou insucesso na visita em domicílio

107

Atendimentos via solicitação de pronto atendimento pela Central da Divisão 
de Controle de Ocorrência (DCCO) e pela Casa da Mulher Brasileira

34

NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS

2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL 3.385 4.630 5.286 4.295 3.411 2.453

TOTAL GERAL 23.460

NÚMERO DE LIGAÇÕES

2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL NÃO 
COMPUTADO 1.275 1.963 973 2.111 1.373

TOTAL GERAL 7.695

Fonte: COP/ SCGCM e DDE/SESDES – Período 01/01/2020 a 31/11/2020.

Fonte: COP/ SCGCM e DDE/SESDES – Período 01/01/2020 a 30/11/2020

Fonte: COP/ SCGCM e DDE/SESDES – Período 01/01/2020 a 30/11/2020

Acompanhamento de Medida Protetiva por Contato Telefônico.
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ATIVIDADE EXECUTADA DADOS (novembro 2020)

Atendimento CFTV 11

Boletins de Atendimento 615

Deslocamento de viaturas 5.005

Denúncias 470

Informações / Engano 772

Ligações recebidas 2.484

Trotes 31

Crimes Ambientais 4

Medidas Protetivas 63

Ocorrências de Trânsito 152

Violência Doméstica 85

Indivíduos 117

Veículo / condutor 30

PROCESSOS MPU RECEBIDOS ACOMPANHAMENTOS

3.332 3.497

BOLETIM DE ATENDIMENTO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL 90 74 166 90 389 313

TOTAL GERAL 1.112

Fonte: COP/ SCGCM e DDE/SESDES – 01/01/2020 a 31/11/2020

Fonte: COP/ SCGCM e DDE/SESDES – Período 01/01/2020 a 30/11/2020.

Boletim de Atendimento

Medidas Protetivas 

Divisão do Centro de Controle Operacional - DCCO

A Divisão do Centro de Controle Operacional da Guarda Civil Metropolitana promove a vigilância ostensiva 
e o patrulhamento preventivo dos logradouros e prédios públicos por meio de ferramentas tecnológicas como 
rádio digital de comunicação, câmeras de videomonitoramento, bem como todo o equipamento necessário.
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Sala do Centro de controle de operações da GCM

Além disso, tem a função de coordenar e distribuir o efetivo operacional da Superintendência do 
Comando da Guarda Civil Municipal de Campo Grande, promovendo a atuação integrada dos agentes 
de segurança pública.

Analisa as demandas e autorizações das ações que serão desempenhadas pelas guarnições da 
Superintendência do Comando da Guarda Civil Metropolitana. 

Ouvidoria da Sesdes

A OUVIDORIA DA SESDES, é um órgão de controle externo, diretamente vinculada ao Secretário 
Especial de Segurança e Defesa Social, sendo regido por legislação própria, com competência 
de fiscalização, investigação e auditoria mediante controle externo, recebendo, examinando e 
encaminhando reclamações, sugestões, elogios e denúncias, de qualquer cidadão ou servidor da 
Guarda Civil Municipal, acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes.

Abaixo seguem os dados das atividades aplicadas pela OUVIDORIA DA SESDES:

Corregedoria da Sesdes

A CORREGEDORIA DA SESDES, é um órgão de controle interno, permanente, autônomo, indepen-
dente e harmônico com as Unidades da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, contendo em 
todas suas ações a aplicação dos princípios basilares que regem o respeito integral aos direitos huma-
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Sistema Intregrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade - SICONT

nos, a filosofia de segurança comunitária e a gestão pela qualidade nos serviços prestados, bem como 
a hierarquia e a disciplina.

Abaixo seguem os dados das atividades aplicadas pela CORREGEDORIA DA SESDES:

PROCESSOS DISCIPLINARES MOVIMENTADOS EM 2020 216

SINDICÂNCIAS 176

PAD – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 40

SUSPENSÕES APLICADAS EM 2020 77

ADVERTÊNCIAS APLICADAS EM 2020 29

DEMISSÕES APLICADAS EM 2020    04

ARQUIVAMENTOS DE PROCESSOS DISCIPLINARES EM 2020 33

NA ASSESSORIA JURÍDICA DA SESDES – AGUARDANDO PARECER 56

PROCESSOS EM ANDAMENTO       94

Fonte: CORREGEDORIA DA SESDES

Superintendência de Administração e Finanças – SAF

A Superintendência de Administração e Finanças da SESDES, é responsável por coordenar as ati-
vidades administrativas, em consonância com as demais superintendências, gerências e assessorias da 
estrutura básica. Neste relatório será apresentado as receitas no exercício 2020, as fontes de recursos 
(FR), as despesas eventuais e correntes, bem como aquelas que serão liquidadas no próximo exercício. 
No quadriênio 2017 e 2020, podemos observar abaixo a evolução nos investimentos em cada exercício, 
o incremento nas despesas correntes e de folha de pessoal: 
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• Abaixo, podemos observar o Relatório de Despesa por mês durante o exercício 2020, da SESDES/
PMCG:

80



• Das Aquisições Realizadas Em 2020, Pela Sesdes: 

• Abaixo fotos das aquisições descritas na tabela:

ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA GCM – REFERENTE AO TOQUE RECOLHER

Aquisição de viaturas com cela em 2020 (Renault Duster) 
No valor total de R$ 653.096,15

07

Em andamento, aquisição de 20 viaturas com cela modelo Renault Duster, 
Investimento de R$ 1.865.989,00 com recursos do FINISA

20

Em andamento, aquisição de 03 viaturas com TIPO SEDAN, investimento de  
R$ 186.989,00 com recursos de emenda parlamentar

03

Doação de veículos realizada pela Polícia Federal 04

Doação de Pistolas calibre .40 realizada pela Polícia Rodoviária Federal MS 220

Doação de revólveres calibre 38 doados pela Polícia Militar do Estado MS 150

Doação de etilômetros realizada pelo Detran/MS 03

Fonte: Superintendência de Administração e Finanças da SESDES
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Gerência de Capacitação Profissional da Sesdes

A GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA SESDES, promove a formação técnico-profissional 
e humanística da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, para o exercício de suas atribuições 
legais e demais funções de comando, docência, chefia e direção. Além disso realiza o levantamento 
das necessidades de capacitação e treinamentos, coordena e Supervisiona os trabalhos da Divisão de 
Ensino e Desenvolvimento e da Divisão de Cursos e Capacitação. Em 2020, como podemos observar na 
tabela abaixo, foram capacitados mais de 690 servidores da Guarda Civil Metropolitana: 

No Quadriênio 2017/2020 – Das Capacitações Executadas

Totais de servidores capacitados em 2020

Total de pessoas 
capacitadas

Total de horas de 
capacitação

693 458 h

EXERCÍCIO
SERVIDORES 

CAPACITADOS
CARGA HORÁRIA 
TOTAL APLICADA

PERCENTUAL 
CAPACITADO 

2017 588 220 horas 88%

2018 1.082 473 horas 84%

2019 1.363 638 horas 131,80%

2020 693 458 horas 64,75%

Total 3.726 1.789 horas

Fonte: GECAP/SESDES - Período 01/01/2020 a 30/11/2020. 
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no Município de Campo Grande, instituído pela Lei 
6.222 de 04 de junho de 2019, é executado por meio do órgão gestor da Assistência Social, que desen-
volve a política municipal aprovada pela Deliberação n. 57/2012, do Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS, em consonância à Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS de n. 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, alterada pela Lei n. 12.435, de 6 de julho de 2011. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, estruturada conforme o Decreto n. 13.048, de 17 de 
janeiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 13.468 de 16 de março de 2018 e pelo Decreto n. 14.043, de 
7 de novembro de 2019, que dispõe sobre a Estrutura Básica e Operacional da SAS representada pelo 
Secretário Municipal e seu Adjunto, 5 Superintendências e suas respectivas Gerências e as Unidades de 
Referência de Atendimento nos diversos territórios, conforme o gráfico:
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Fonte: Vigilância Socioassistencial SAS/2020 

Fonte: Vigilância Socioassistencial SAS/2020 

E da rede composta por Organizações da Sociedade Civil – OSC cofinanciadas:

A SAS tem como finalidade gerenciar a Política Municipal de Assistência Social e conduzir a Gestão 
Municipal de Assistência Social, de forma descentralizada e participativa e operacionalizar essa impor-
tante política pública, considerando o atendimento aos indivíduos e famílias, como direito do cidadão e 
dever do Estado, conforme os artigos 203 e 204 da Constituição Federal/1988, buscando aprimorar sua 
forma de atuação para garantir na prática, os direitos, a melhoria de qualidade de vida e  a autonomia 
dos usuários, de forma preventiva e basilar, o que diminui o rebatimento e impacto negativo para as 
outras políticas públicas. 

Destacamos como principais avanços em 2020: 

A implantação de mais uma unidade de acolhimento para pessoas em situação de rua, migrantes 
e estrangeiros; a reforma e ampliação da sede do cadastro único; a aprovação do Plano Municipal de 
Concessão de Benefícios Socioassistenciais; a aprovação do Plano Municipal de Gestão do Trabalho e do 
Plano de Educação Permanente do SUAS para qualificação dos nossos servidores. 

86



Ações importantes para a manutenção do SUAS-CG ainda nos desafiem como a infraestrutura das 
unidades e da sede; o envolvimento das outras políticas públicas na questão das pessoas em situação 
de rua; a adoção de estratégias para agilizar os processos de aquisições/licitação, agilizar o pagamento 
do cofinanciamento para as Organizações da Sociedade Civil, além da preocupação com cortes orça-
mentários do governo federal para os repasses da assistência social.

Demonstramos a seguir as ações e avanços mais relevantes para a Gestão do Sistema Único de 
Assistência Social de Campo Grande:

1. Superintendência de Proteção Social Básica:
Locação de imóvel no Distrito de Anhanduí para a oferta do Serviço de Convivência e Fortaleci-

mento de Vínculos sem compartilhamento de espaço; Recebimento de 3.000 cestas básicas doadas 
pelo Comitê Rio da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, para atendimento das famí-
lias vulneráveis atingidas socioeconomicamente pela pandemia da COVID–19; no cômputo geral con-
seguimos entregar 19.242 cestas básicas; além do atendimento com 332 Auxílio Funeral (aumento de 
60% em relação a 2019). Durante a pandemia de COVID-19, o serviço foi reorganizado para atendimen-
to remoto, elaboração do “Roteiro Covid-19, SCFV REMOTO” com parâmetros e fundamentos técnicos 
para a execução dos serviços.

Unidades responsáveis pela execução 
dos Serviços de Proteção Básica:
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Abaixo, dados mais relevantes quanto ao atendimento
do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família (PBF):

Fonte: https://cecad.cidadania.gov.br/painel03.php#

FONTE: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html

Análise e sistematização das Condicionalidades para o PBF:

O acompanhamento das condicionalidades permite ao poder público mapear algumas das princi-
pais situações de vulnerabilidade e risco social vivenciadas pelas famílias mais pobres. Esses processos 
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Fonte: Vigilância Socioassistencial SAS/2020

FONTE: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html

O Quadro abaixo contempla os Serviços e ações que tiveram maior impacto para os nosso público:

QUADRO GERAL DE ATENDIMENTOS

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
NÚMEROS DE 

ATENDIMENTOS
PÚBLICO

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A 
FAMÍLIA - PAF 14.240 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS 201.595 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS - SCPV 34.830 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIA PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 469 IDOSOS E PCD E SUAS FAMÍLIAS

VISITAS DOMICILIARES EFETUADAS 25.974 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1.194 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

VISITAS REALIZADAS PARA AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ 23.681 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

INSCRIÇÕES NO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO 136.180 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF 33.603 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

BENEFICIÁRIAS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA - BPC 30.030 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS USUÁRIOS NA SEDE / 
SAS 8.692 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

FAMÍLIAS DO CADUNICO QUE ACESSARAM A TARIFA 
SOCIAL DA ENERGIA ELÉTRICA 10.672 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

VISITAS PARA AVERIGUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 
DO CADUNICO E PBF 426 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

CAMPANHA “TERERÉ COM O BOLSA FAMÍLIA” 347 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

GERAÇÃO DE PROTOCOLOS PARA OS PROGRAMAS 
HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO DO ESTADO 1.670 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

PASSE SOCIAL 3.874 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

CARTEIRA DE VIAGEM INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL 434 IDOSOS E PCD

BENEFÍCIOS EVENTUAIS (VALE TRANSPORTE, 
CESTA BÁSICA, AUX. FUNERAL, AUX. NATALIDADE, 
DOCUMENTAÇÃO CIVIL, COLCHÕES, COBERTORES)

38.634 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

CAPACITAÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA 4.159 JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO 15.500 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

incluem cruzamentos periódicos de bases de dados sobre o monitoramento realizado pela saúde e 
pela educação, além de indicadores que mostram em que medida as famílias beneficiárias do PBF estão 
conseguindo acessar os serviços nessas áreas. Os casos de descumprimento podem sinalizar situações 
que requeiram a atuação da assistência social. 
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Fonte: Fotos fornecidas pelas Equipes de Proteção Social Básica - 2020

1. Superintendência de Proteção Social Especial (PSE):                         

Destina-se à famílias e indivíduos em situações de risco pessoal ou social, com direitos violados 
ou ameaçados ou com os vínculos fragilizados; aos adolescentes e jovens em conflito com a lei que 
estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em liberdade assistida e prestação de serviço 
à comunidade e ao acolhimento institucional daqueles com seus vínculos rompidos como: crianças, 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famílias, bem como para as pessoas em situação de 
rua e estrangeiros. Abaixo os destaques da PSE em 2020: Implantação da Unidade de Acolhimento II na 
modalidade Casa de Passagem para Adultos e famílias migrantes e estrangeiros; Participação do Comitê 
de Enfrentamento e Prevenção a COVID-19; Implantação de três Unidades de Acolhimento Emergencial 
à População de Rua.

Unidades responsáveis pela execução dos Serviços de Proteção Social Especial:
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Principais ações durante a pandemia pelo Coronavírus:

O Quadro abaixo contempla os serviços e ações que tiveram maior impacto para o nosso público:

Fonte: Vigilância Socioassistencial SAS/2020

Fonte: Fotos fornecidas pelas equipes da PSE

QUADRO GERAL DE ATENDIMENTOS

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
NÚMEROS DE 

ATENDIMENTOS
PÚBLICO

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI 4.550 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS 13.599 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

VISITAS DOMICILIARES EFETUADAS 3.034 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
(PSC E I.A) 3.670 ADOLESCENTES

SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
RUA - CENTRO POP 1.970 FAMÍLIAS EM PCD

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PDC, 
IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS - CENTRO DIA 650 FAMÍLIAS EM PCD

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 
CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES - UAI 890 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 
(38 FAMÍLIAS CADASTRADAS) 30 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA DE 
PASSAGEM 14.790 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, 

IMIGRANTES E REFIGIADOS
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Fonte: Fotos fornecidas pelas equipes da PSE

Fonte: Gerência de Regulação do SUAS - 2020

2. Superintendência de Gestão do SUAS:

É responsável pelo assessoramento técnico no processo de planejamento, execução e avaliação 
das ações desenvolvidas; de regulação do SUAS; vigilância socioassistencial, gestão do trabalho, educa-
ção permanente e gestão das parcerias com as Organizações da Sociedade Civil – OSC. Demonstramos 
abaixo as ações de maior relevância em 2020:

92



Fonte: Ger. de Gestão do Trabalho e Ger. de Educação Permanente

Fonte: Gerência de Gestão do Trabalho – SGSUAS (parte do Folder compartilhado)

Em 2020 utilizamos os aplicativos e os questionários via Google Forms, o que nos possibilitou efe-
tuar o diagnóstico de incidência da COVID-19, nos trabalhadores e usuários tanto das 41 unidades pú-
blicas, quanto das 52 OSCs cofinanciadas. O resultado foi imprescindível para o planejamento de ações 
emergenciais de enfrentamento à pandemia, além de continuarmos com os contatos com nossas equi-
pes através de reuniões remotas. Compartilhamos com as equipes e usuários o Folder (aqui uma terça 
parte) para o conhecimento do autocuidado e de cuidados com o coletivo, durante os atendimentos.

93



SAS | Secretaria Municipal de Assistência Social

A seguir o quadro geral dos atendimentos da Rede de OSCs 
cofinanciadas em 2020:

Fonte: Vigilância Socioassistencial SAS/2020

No ano de 2020, o valor total de repasse para as 0SCs, que ofertaram os serviços de proteção social 
básica, de proteção social de média e de alta complexidade, aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS, está descrito no quadro abaixo:

Fonte: Plano de Cofinanciamento 2020 – SGSUAS
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3. Superintendência Gestão Administrativa                                           

Atribuições da SGA: dar viabilidade às demais na execução de suas atividades, viabilizar aquisição de 
material de consumo, a correta distribuição e armazenamento de alimentos, o deslocamento das equipes, a 
manutenção das unidades descentralizadas bem como da sede, além de coordenar, acompanhar, controlar, 
supervisionar e avaliar a prestação de serviços no âmbito da Secretaria, relativos às obras executadas por 
terceiros nas unidades da SAS. Destacaram-se em 2020: a logística de entrega de mais de 20 mil cestas bási-
cas, a logística para a implementação de mais 3 unidades de acolhimento; o reforço da equipe para limpeza 
e sanitização dos ambientes da sede e das demais unidades. E, ainda, a articulação da Gerência de Gestão 
de Pessoas com a Gestão do Trabalho, em relação aos cuidados com os trabalhadores frente à pandemia de 
COVID-19, conforme gráfico abaixo, tivemos perdas de vidas e trabalhadores com sequelas devido ao vírus.

Gráfico demonstrativo dos casos de COVID-19, no âmbito do SUAS/CG:

Demonstramos no gráfico abaixo, a distribuição de atendimentos pelos tipos de proteção social 
das OSCs cofinanciadas neste ano:

Fonte: Vigilância Socioassistencial 2020

Fonte: Vigilância Socioassistencial SAS/2020
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Abaixo início da reforma da Nova Sede da SAS:

Segue outros serviços da nossa equipe de manutenção e do almoxarifado:

  Fonte disponível em https://www.facebook.com/sascgms/photos/pcb.3446755552025272/3446755475358613

Fonte: Fotos fornecidas pela equipe da Gerência de Manutenção
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A logística das equipes de almoxarifado, manutenção e transporte é essencial para a implementa-
ção dos serviços.

Fonte: Fotos fornecidas pela equipe da Gerência 
de Almoxarifado

Fonte: fotos fornecidas pela equipe da Gerência de Manutenção

Fonte: Fotos fornecidas pela Central de Processamento de Alimentos - CPA

Entregamos via Central de processamento de alimentos – CPA, 191 toneladas de alimentos (horti-
frúti e carga seca, proteínas (leite, ovos e carnes), para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade 
e as OSCs da assistência social que também efetuam a distribuição.
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4. Superintendência de Gestão Financeira:

É responsável pelo assessoramento técnico nos assuntos relacionados ao orçamento, às finanças e 
aos fundos a ela subordinados; pela elaboração da proposta orçamentária da Secretaria e dos Fundos, 
bem como sua execução e prestação de contas aos respectivos conselhos e órgãos públicos. Abaixo 
quadros de execução financeira exercício 2020:
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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA E TURISMO - 

SECTUR
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) é responsável pelo planejamento, avaliação e 

coordenação da execução de programas, projetos e atividades de promoção cultural; o gerenciamento 
e supervisão das unidades operacionais da área de cultura; valorização e a preservação do Patrimônio 
Cultural histórico, arqueológico, artístico, arquitetônico e o natural do Município e o desenvolvimento 
e incentivo da cultura e das artes em suas manifestações populares, incentivando sua produção e os 
valores culturais da Região.

As atividades culturais e turísticas são desenvolvidas sistematicamente nas unidades administradas 
pela Sectur como: Centro de Atendimento ao Turismo, Museu José Antônio Pereira, Parque Florestal An-
tônio de Albuquerque – Horto Florestal, Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos, Esplanada 
Ferroviária, Arquivo Histórico de Campo Grande – Arca, Centro Municipal de Música, que inclui a Banda 
Municipal Maestro Ulisses Conceição e a Orquestra Sinfônica Municipal, e a gestão cultural de 34 (trinta e 
quatro) praças na cidade, além de ações de fomento a projetos culturais por conta do gerenciamento do 
Fundo Municipal de Investimento Cultural – FMIC e Política Municipal de Fomento ao Teatro – FOMTEATRO. 

O Fundo Municipal de Investimentos Culturais – FMIC, criado através da Lei n. 4.079, de 
29/09/2003 e reformulado pela Lei n. 4.444 de 14/02/2007 tem uma dotação orçamentária de 
R$4.000.000,00, sendo R$3.200.000,00 destinados às categorias listadas nos editais do FMIC em 2019, 
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quais sejam: I – Música; II – Artes Visuais; III – Audiovisual; IV – Cinema; V – Fotografia; VI – Literatura; VII – 
Artesanato; VIII – Pesquisa; IX – Artes Cênicas (circo, dança e ópera – exceto teatro); X – Documentação; 
XI – Patrimônio Cultural Material e Imaterial; XII – Preservação e restauração do patrimônio histórico, ar-
tístico, cultural, arquitetônico; XIII – Capoeira; XIV – Museus, Arquivos e Bibliotecas; XV – Moda e Design; 
XVI – Gastronomia; XVIII – Multilinguagens (propostas de projetos que contemplem hibridação entre as 
linguagens artísticas e manifestações culturais), e R$ 800.000,00 destinados ao Programa de Fomento 
para o Teatro – FOMTEATRO, criado através da Lei n. 4.453, de 27 de março de 2007.

Em 2019 o Fundo Municipal de Investimentos Culturais –FMIC teve os Editais n. 16 (para pes-
soas físicas e jurídicas com fins lucrativos) e n. 17 (para pessoas jurídicas sem fins lucrativos) lançados 
em 1º de outubro de 2019, e o Programa de Fomento para o Teatro – FOMTEATRO, que também é 
parte do FMIC, teve os Editais n. 18 (para pessoas físicas e jurídicas com fins lucrativos) e n. 19 (para 
pessoas jurídicas sem fins lucrativos) lançados também na mesma data (Diogrande n. 5.699 – Edição 
Extra). Os editais tiveram 269 inscritos, sendo 206 no Edital FMIC n. 16, 33 no Edital FMIC n. 17, 23 no 
Edital FOMTEATRO n. 18 e 07 no Edital FOMTEATRO n. 19. Desse número de inscritos, foram aprovados 
e homologados 42 projetos, sendo eles:

Com a aprovação da Lei de Emergência Cultural n. 14.017 (Lei Aldir Blanc) em 29 de junho 
de 2020, que compartilhou a responsabilidade de repasse de recursos emergenciais com os estados e 
municípios brasileiros, em uma modalidade de política pública descentralizada até então inédita, o mu-
nicípio de Campo Grande-MS teve o repasse de R$5.579.971,74. Foi oportunizada para a classe artística 
dois editais de chamamento público, o Edital n. 19/2020 - destinado a subsidiar espaços culturais 
e artísticos, micro e pequenas empresas culturais que teve a previsão de atender 263 (duzentos e 
sessenta e três) espaços culturais e artísticos com subsídio mensal por três meses (Diogrande n. 6.085, 
de 08 de outubro de 2020 – Edição Extra). Desse montante, a expectativa foi que 177 (cento e setenta e 
sete) espaços culturais pleiteariam o valor de R$3.000,00; 69 (sessenta e nove) espaços culturais e artís-

QUANTIDADE ÁREA VALOR INVESTIDO

06 MÚSICA R$713.614,90

05 MULTILINGUAGENS R$469.570,78

01 CAPOEIRA R$84.195,00

02 LITERATURA R$103.000,00

04 PATRIMÔNIO CULTURAL R$404.166,37

01 MUSEUS, ARQUIVOS E BIBLIOTECAS R$30.305,00

07 AUDIOVISUAL R$723.065,00

01 CIRCO R$74.323,00

03 DANÇA R$335.690,00

03 ARTES CÊNICAS R$240.865,00

08 TEATRO R$596,514,00

TOTAL FMIC 34 PROJETOS R$3.200.000,00

TOTAL FOMTEATRO 08 PROJETOS R$596.514,00
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QUANTIDADE ÁREA VALOR INVESTIDO

17 ÁREA TÉCNICA R$340.000,00

06 ARTES VISUAIS R$120.000,00

11 ARTESANATO R$220.000,00

10 AUDIOVISUAL R$200.000,00

03 CAPOEIRA R$60.000,00

04 CIRCO R$80.000,00

04
CULTURA DE RUA, URBANA E PERIFÉRI-

CA
R$80.000,00

02 CULTURA POPULAR E FOLCLÓRICA R$40.000,00

03
CULTURA QUILOMBOLA E DE MATRIZ 

AFRICANA
R$60.000,00

16 DANÇA R$320.000,00

03 LGBTQIA+ R$60.000,00

09 LITERATURA, LIVRO E LEITURA R$180.000,00

07 MODA E DESIGN R$140.000,00

20 MÚSICA R$400.000,00

09
PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E 

IMATERIAL
R$180.000,00

11 TEATRO R$220.000,00

ticos pleiteariam o valor de R$6.000,00 e 17 (dezessete) espaços culturais e artísticos pleiteariam o valor 
de R$10.000,00, totalizando R$3.345.000,00. No edital n.19/2020, houve 88 inscrições e foram benefi-
ciados 69 espaços, sendo 10 de R$9.000, 49 de R$18.000 e 10 de R$30.000, totalizando R$1.272.000,00.

Já o Edital n. 22/2020 – destinado à seleção de projetos culturais e artísticos, com previsão de 
contemplação da quantidade de 112 (cento e doze) projetos, da seguinte forma: a) 110 (cento e dez) pro-
jetos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) 02 (dois) projetos no valor de R$ 17.485,87 (dezessete 
mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) nas categorias: Artes Visuais; Artesanato; 
Audiovisual; Capoeira; Circo; Cultura Indígena; Cultura Quilombola e de Matriz Africana; Cultura Popular e 
Folclórica; Cultura de Rua, Urbana e Periférica; Dança; LGBTQIA+; Literatura, livros e leitura; Moda e Design; 
Música; Patrimônio Cultural Material e Imaterial; Teatro; Área Técnica. Como critério de classificação prevista 
em edital seriam contemplados no máximo 06 projetos por cada área nas 17 áreas estipuladas, totalizando 
102 vagas (Diogrande n. 6.091, de 16 de outubro de 2020 – Edição Extra). As outras 10 vagas seriam de livre 
concorrência, independente da área, cujo critério de classificação seria por ordem de pontuação. O valor to-
tal de apoio aos projetos neste chamamento foi de R$2.234.971,74 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro 
mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos). Neste edital houve 147 inscrições e foram 
contemplados 135 projetos de R$ 20.000,00 somando R$ 2.700.000,00. Não houve inscritos no valor de R$ 
17.485,87 e houve a suplementação de recursos não utilizados no Edital n. 19/2020 para o Edital 22/2020. 
Total do recurso utilizado R$3.972.000,00 sobra de recurso de R$1.607.971,74, conforme segue abaixo:
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Elaboração de Documentos Técnicos 

Revisão do Regimento Interno e da nova estrutura de Organograma, dando maior visibilidade e 
transparência nas atribuições da Sectur. A coordenação da elaboração do regimento interno da Sectur 
a partir de demanda da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação - Agetec. Envolveu 
a participação de todos os setores e em especial os gestores das Superintendências, Chefes de Divisão 
e Assessorias Jurídicas e de Planejamentos e Projetos.

Arte no Meu Bairro 

O projeto arte no meu bairro apresentou suas últimas edições no início do ano de 2020, porquanto 
contemplou mais de 21 edições que rodaram as seis regiões e os dois distritos de Campo Grande, num 
projeto sistemático, que envolveu as comunidades, os artistas locais e os moradores no Arte no Meu Bair-
ro. Este projeto encerrou suas atividades em março, no bairro Moreninhas II, e contou com cerca de 30 
mil pessoas atingidas diretamente como público e mais de 95 grupos. Bandas e cantores credenciados.

Reviva Cultura

O Reviva Cultura retomou suas atividades no ano de 2020 apresentando uma programação no dia 
02 de fevereiro, onde Foodtrucks foram distribuídos pela 14 de julho, oferecendo opções gastronômi-
cas, como também uma apresentação do músico Chicão Castro.
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Carnaval Morena Folia 

No dia 22 de fevereiro de 2020, deu início à festividade de Carnaval em Campo Grande – MS, titu-
lado como Carnaval Morena Folia, onde compareceram cerca de 40 mil pessoas por dia em cada show, 
totalizando, nos três dias de evento, em torno de 120 mil pessoas.

Editais Morena Cultura e Turismo
A Sectur lançou em maio de 2020, o edital Morena Cultura e Turismo, visando diminuir o impacto 

financeiro dos profissionais dos setores artístico e turístico de Campo Grande. Através de credenciamento, 
os profissionais deveriam fornecer produções audiovisuais de curta duração e pequenos ensaios fotográ-
ficos. Cada um recebeu o valor de R$ 600,00, mediante a entrega de material previsto no projeto e descrito 
nos contratos. Recebemos 626 inscrições. Para Cultura foram 584 inscritos e 42 relacionadas ao Turismo. 
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Feira Online de Artesanato 

A Sectur em parceria com os artesãos de Campo Grande promoveu a 1ª Feira Online de Artesa-
natos, em maio deste ano, com a ideia de oferecer aos artesãos a oportunidade de exposição de seus 
produtos, negociações com os clientes de vários locais durante a pandemia.

Cesta Básica Cultura Solidária 

Devido à pandemia do Covid-19 a classe artística se viu com dificuldades de manter sua renda, 
uma vez que os eventos culturais foram cancelados para manter o isolamento social. Para atender essa 
situação de emergência, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur, promoveu ações 
de arrecadação de recursos que foram convertidos em cestas básicas. Atitudes como essas foram pro-
videnciais para ajudar a categoria a enfrentar a fase crítica da quarentena e com pouca ou nenhuma 
atividade profissional. Mais de 1.000 cestas básicas foram distribuídas. 

Semana Nacional de Arquivos 

A Semana Nacional de Arquivos foi um evento nacional idealizado pelo Arquivo Nacional e pela 
Fundação Casa Rui Barbosa, e ocorreu no dia 9 de junho, em alusão ao Dia Internacional dos Arquivos. 
O tema foi “Empoderando a sociedade do conhecimento’’.
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18º Arraial de Santo 
Antônio

A tradicional festa junina do 18º Ar-
raial de Santo Antônio de Campo Gran-
de ocorreu, neste ano, por meio de uma 
live no canal do Youtube da Sectur, no 
dia 13 de junho. Em decorrência da pan-
demia a festança foi inovadora, no for-
mato digital e com adaptações. Foram 
realizadas doações de alimentos para os 
artistas, pela população.

Concurso de Máscaras Juninas

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turis-
mo (Sectur) e de Educação (Semed), com apoio da Secretaria de Saúde (Sesau) e do Fundo de Apoio à 
Comunidade (FAC), produziu o concurso de Máscaras Juninas para customização de máscaras infantis 
juninas. O Concurso visou a estimulação da criatividade entre crianças de 4 a 12 anos, e premiamos os 5 
primeiros finalistas. No Dia 07 de julho de 2020, os 20 finalistas foram julgados pela população por meio 
de uma enquete online. Divulgamos no dia 30 de julho os cinco selecionados, e cada um recebeu como 
premiação, um tablete. Foram mais de 175 mil votos computados com essa ação.
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Live Mundial do Rock 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da 
Sectur, em parceria com a UMMS (União dos Músicos do 
Mato Grosso do Sul) realizou no dia 13 de julho, a Live 
”Mundial do Rock”, em comemoração ao Dia Mundial do 
Rock, com o intuito de fomentar o cenário do estilo na 
cidade. A live aconteceu na Plataforma Cultural da Espla-
nada Ferroviária, onde cinco bandas se apresentaram. Tivemos mais de 6.200 visualizações no canal do 
Youtube da Sectur. Também, a população pôde doar alimentos não perecíveis através de um QR Code 
disponibilizado no canto inferior esquerdo da tela do Youtube. 

Lançamento do Livro Drive In 

Em agosto de 2020, a Sectur em parceria com a Fundação de 
Cultura de MS realizou o lançamento do livro “A Glória Desta More-
na”, no espaço do Autocine. O livro conta com cinco textos inéditos 
de Maria da Glória Sá Rosa e mais publicações de 29 autores convi-
dados. O evento na modalidade drive-in homenageou a professora 
Glorinha de Sá Rosa, uma das intelectuais que mais contribuiu para 
a educação e a cultura em MS. 

Campanha do Mesmo Sangue 

Ação inédita em Campo Grande buscou unir criatividade e solidariedade, a campanha “Do Mesmo 
Sangue” foi lançada em agosto de 2020. O Objetivo que envolveu várias instituições foi aliar a doação 
de sangue à restauração de um dos símbolos da capital do MS, o Monumento das Araras, que atrai visi-
tantes pela sua beleza. Com a necessidade do Hemosul de aumentar os estoques de sangue, a pintura 
da arara foi um estímulo aos doadores, uma vez que a pintura dependia das doações. Assim, à medida 
que doações eram feitas, a arara foi sendo colorida (cinco etapas) e ação foi sucesso absoluto. A cada 
1.000 bolsas doadas, uma parte da arara era colorida novamente. O objetivo foi alcançado em menos de 
3 meses e o monumento das araras foi totalmente restaurado. 
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Simpósio Patrimônio

A Sectur em parceria com a Fundação de Cultura de MS realizou em agosto de 2020, o “X Simpósio 
Estadual de Educação Patrimonial e IV Seminário Municipal de Patrimônio Cultural”. O evento foi online, 
com lives de palestras transmitidas pelas redes sociais da Sectur, em função do isolamento social por 
causa do Covid-19. O tema foi “Patrimônio Cultural e Gestão nas Cidades: Teoria e Prática em Campo 
Grande e no MS” e teve o intuito de capacitar gestores, pesquisadores e profissionais da área a fim de 
que trabalhem pela preservação da memória. Também foi oferecido o curso Gestão do Patrimônio Cul-
tural Edificado, com o arquiteto da Sectur, Fernando Batiston. Público total: 3000 pessoas.

Capacitação Feira Central

A Sectur realizou no mês de agosto um curso para os empresários da Feira Central. Visando alavan-
car as vendas do setor, realizamos seis edições do Curso que abordava estratégias para redes sociais, 
ministrado pelo influencer Jan Michel.

Autocine de Volta

O Autocine nasceu em 1972,  funcionou por 17 anos e agora voltou com duas sessões aos do-
mingos (às 18h e às 20h), com limitação de 70 veículos por sessão. Entrada gratuita, bastando retirar o 
ingresso na Praça dos Imigrantes. Foram ao todo 23 sessões de filmes exibidos, 01 lançamento de livro 
‘’ A Glória desta Morena de Silvia Cesco no dia 25/08/2020, e fizemos 01 apoio/suporte para a UFMS 
no encerramento do Festival da Cultura Online com uma exibição do documentário Ano que vem tem 
mais, direção Filipi Silveira e Marineti Pinheiro. Ao todo tivemos 22 dias trabalhados, 25 sessões e aten-
demos mais de 2.000 veículos, chegando ao patamar de quase 10 mil pessoas ao final de todo o evento.
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Music Food 

O Projeto Music Food – Música que Alimenta, acon-
teceram semanalmente na Feira Central as quintas à noi-
te desde 17 de setembro. Este é um projeto de assessoria 
da Sectur ao setor privado. Os cachês são custeados em 
parte pelos patrocinadores e o projeto busca movimen-
tar a classe artística além de oferecer entretenimento 
para as famílias com todas as normas de biossegurança 
na Feira Central, fazendo com que haja busca pelo forta-
lecimento da economia do local. 

Estação Primavera 

O Projeto Live Estação Primavera, com reali-
zação da Sectur em parceria com a Fundação de 
Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, teve o 
objetivo de fomentar o público campo-grandense 
durante a pandemia instalada no ano de 2020. As 
lives do projeto foram transmitidas e gravadas no 
armazém cultural da cidade, todas as quartas feiras 
em que se teve o início da estação primavera até a 
chegada do verão trazendo ritmos como: sertane-
jo, rock, forró, reggae, rap, alternativo e músicas re-

gionais a um público de quase 100.000 pessoas de uma 
forma segura e simples através de canais digitais. Trans-
mitimos os shows de 09 bandas: Willian e João Guilher-
me - 30/09/2020; Rapha e Léo - 07/10/2020; Talles e Ra-
fael - 14/10/2020; Éder e Adriano - 21/10/2020; Gilson e 
Junior - 28/10/2020; Daniel Freitas - 04/11/2020; Patrícia 
Centurião - 11/11/2020; Souldbra- 18/11/2020; Bêba-
dos Habilidosos - 25/11/2020.

112



Edital Morena Cultura e Cidadania Lei Aldir Blanc

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur, lançou em outubro/2020, o edital Mo-
rena Cultura e Cidadania, que disponibilizou R$ 2.234.971,74 para projetos de finalidade artística e cultu-
ral, destinados a pessoas físicas, pessoas jurídicas com fins lucrativos e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. 
Foram 17 áreas contempladas pelo edital, sendo elas: artes visuais, artesanato, audiovisual, capoeira, circo, 
cultura indígena, cultura quilombola e de matriz africana, cultura popular e folclórica, cultura de rua, ur-
bana e periférica, dança, LGBTQIA+, literatura, livros e leitura, moda e design, música, patrimônio cultural 
material e imaterial, teatro, área técnica. Recebemos 147 inscrições até o dia 03 de novembro de 2020.

Feira de Artesanatos Natalina

A Feira de Artesanatos Natalina ocorreu entre os dias 9 a 23 de dezembro no Armazém Cultural e 
contou com exposição de peças dos artesãos locais. A intenção do evento é oferecer uma oportunidade 
aos campo-grandenses de comprar daqueles que produzem e ajudar os artesãos de Campo Grande. O 
evento seguiu todas as normas de biossegurança estabelecidas pelas autoridades em saúde.

Biblioteca Pública Municial ‘‘Anna Luíza Prado Bastos’’

Em 28 de novembro de 1932, foi fundada a Sociedade da Biblioteca de Campo grande através do mé-
dico e beletrista Perí Alves Campos, que sentiu a necessidade de disponibilizar e ampliar sua biblioteca parti-
cular buscando doações de porta em porta até então abri-la à comunidade campo-grandense, com um total 
de 5.000 volumes.  Foi então em 05 de março de 1940, que doou sua biblioteca para a Prefeitura Municipal 
de Campo Grande, que através do decreto-lei n. 29, que foi denominada de “Biblioteca Pública Municipal”. 

DATA LOCAL EVENTO PÚBLICO

Fevereiro a dezembro Biblioteca TELECENTRO 4.000

Fevereiro a março Biblioteca
EXPOSIÇÃO DE CONTOS E POESIA  Poeta e 

escritor- Wellington Cordeiro
2.000

06 de fevereiro E. M. KameAdanias EMILIA MUSICAL E CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 150

Fevereiro a dezembro Biblioteca BIBLIOTECA EM MOVIMENTO 250
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DATA LOCAL EVENTO PÚBLICO

Fevereiro a dezembro Biblioteca CURSO DE PINTURA EM TELA  300

Fevereiro  a dezembro Biblioteca CURSO DE HQ-HISTÓRIA EM QUADRINHO 1200

Março a abril On-line
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA ONLINE EM TEMPO DE 

PANDEMIA

Março / dezembro Biblioteca
EVENTO DO DIA DO BIBLIOTECÁRIO/APBS/

SECTUR/BIBLIOTECA
60

Fevereiro Revista Destaque
REVISTA DESTAQUE FEVEREIRO 2020 

80 anos da Biblioteca Pública Municipal
5.000

Maio / julho Biblioteca
LIVES CONTAÇÃO DE HISTÓRIA EM TEMPO DE 

PANDEMIA
5.000

Fevereiro / dezembro
Sala de leitura 

Perpétuo Socorro
EXPOSIÇÃO DA BÍBLIA EM BRAILE 3.000

Arquivo Histórico de Campo Grande / Arca.

Há 28 anos o Arquivo Histórico de Campo Grande – ARCA, tem sido fiel depositário da memória 
coletiva com a missão de guardar, preservar, conservar, catalogar, divulgar, organizar documentos e 
registros históricos de Campo Grande e do estado de Mato Grosso do Sul, somos uma unidade cultural 
criada através do Decreto nº 6.350, de 19 de agosto de 1991.

Museu José Antônio Pereira 

O Museu José Antônio Pereira está localizado na cidade de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. 
Seu nome é uma homenagem ao fundador da cidade - José Antônio Pereira. Serviços prestados: Acompa-
nhamento aos visitantes e informações sobre a história e o patrimônio. Público Alvo: Turistas, população 
em geral e escolas. O Museu José Antônio Pereira, recebeu em 2020 aproximadamente 809 visitantes (De-
vido à pandemia do Covid-19, o Museu ficou fechado ao público de 19 de março a 27 de outubro de 2020).

DATA EVENTO PÚBLICO

08 a 12 de junho de 2020 4ª Semana Nacional de Arquivos (ARCA) 2.500 pessoas

21 de outubro de 2020 Live com o tema “Bairros, Ruas e Cinemas em Campo Grande 20 pessoas.

114



DATA EVENTO

18 a 24 de maio de 2020 18ª Semana Nacional de Museus

22 a 25 de setembro de 2020 14ª Primavera dos Museus

AÇÕES / EVENTOS

Parceria com a Energisa e comunidade para renegociação de dívidas

Campanha de vacinação em parceira com a Secretaria Municipal de Saúde em Junho (Sesau)

Arrecadação de itens de segurança e prevenção do Covid-19 para as aldeias do município, parceria com o Cacique Josias

Gravação do documentário dos 25 anos da Aldeia Marçal de Souza Enir Bezerra, solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed)

Visita do Senhor Helio Mandetta para a gravação do documentário “Vozes da Mata”

Visita da Secretária Nacional de Política para as Mulheres Cristiane Britto e da subsecretária de Estado, Luciana 
Azambuja, no memorial da cultura indígena

Realização projeto “Vozes da Mata”

Atividades Desenvolvidas pelo Turismo 2020 

 Observatório do Turismo de Campo Grande

O Observatório de Turismo de Campo Grande foi implantado em 2017, com a finalidade de subsi-
diar o Poder Público Municipal, os empresários locais e possíveis investidores nas tomadas de decisões. 
Dessa maneira, foi elaborada a 1ª edição dos dados do boletim com a série histórica de registros estatís-
ticos, fruto do trabalho desenvolvido pela SECTUR na compilação desses dados.

Memorial da Cultura Indígena - Enir Terena

Feiras, Workshops, Fóruns e 
Lives Técnicas

A SECTUR através da equipe da Superin-
tendência de Turismo participou de importantes 
eventos presenciais ou on-line representando o 
destino Campo Grande, dentre elas destacamos: 
II Fórum de cidades digitais; 1º Workshop de Tu-
rismo LGBT. Bonito-MS; 4° Encontro da Rede Bra-
sileira dos Observatórios de Turismo; AbavCollab 
– Feira Virtual de Turismo; Live da Rede Brasileira 
dos Observatórios de Turismo com apresentação 
de técnicos da SECTUR.
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Revisão do Plano Municipal 
de Turismo

Ação realizada em conjunto com o Trade 
Turístico, fixando diretrizes turísticas para 2021, bem 
como avaliação do que foi realizado e estava previs-
to para 2020.

Realização de Visitas Técnicas

Foram realizadas diversas visitas técnicas visando estabelecer novas parcerias com o trade turís-
tico e conhecer as demandas dos segmentos.

AÇÕES

Visita técnica à Associação do Corredor Gastronômico da Rua Bom Pastor para estabelecer ações para o Carnaval 2020

Visita técnica à fazenda Pontal das Águas, com o intuito de fomentar a volta das atividades no local

Visita à Fazenda Piana (atrativo rural), para alinhamento de ações na retomada das atividades pós-pandemia

Visita técnica ao Exceller Plaza Hotel para conhecer a realidade dos impactos da pandemia nos empreendimentos hoteleiros

Visita Técnica ao Hotel Bahamas para conhecer a realidade dos impactos da pandemia nos empreendimentos hoteleiros

Visita técnica ao Hotel WR para conhecer a realidade dos impactos da pandemia nos empreendimentos hoteleiros

Visita Técnica ao SESC Morada dos Baís para estabelecimento de novas parcerias.
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Live Gastronômica

Desde junho a Sectur vem realizando Lives Gastronômicas uma vez por mês, sempre com um chef ou 
cozinheiro local. Os pratos são regionais como o sobá – considerado patrimônio imaterial de campo Grande, 
arroz carreteiro, macarrão de comitiva e sopa paraguaia. O objetivo é resgatar a importância da gastronomia 
como identidade cultural e artística, além de oferecer entretenimento para as famílias em suas casas.

Mostra de Turismo

Criada em 2018, surgiu como um evento para apresentar as ações realizadas pela Sectur junto ao 
trade e a sociedade civil. As edições anteriores foram sucesso de público, mas diante da atual circuns-
tância em virtude da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, a 3ª edição foi totalmente online, em 
um formato simples, objetivo, dinâmico, descontraído e interativo atingindo centenas de participantes 
através da live transmitida pelas redes sociais da SECTUR. A 3ª Mostra de Turismo aconteceu em agosto 
de 2020. O evento idealizado pela Sectur aconteceu por meio de live no canal do Youtube da Sectur e 
abordou conteúdos relacionados à temática “O que a Cidade Morena tem”. Tivemos mais de 1.300 visu-
alizações no Canal do Youtube.
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Receptivo Turístico/Cultural nos Terminais de Embarque e 
Desembarque de Campo Grande para Retomada do Turismo

Participações Efetivas em Cursos, Reuniões e Capacitações

Com o objetivo de desenvolver atividades turísticas e culturais para bem receber o viajante que 
chega à Campo Grande-MS, para as comemorações de final de ano, foram realizadas apresentações 
culturais nos terminais de desembarque da cidade para encantar o turista e orientá-los em sua estada 
em nossa Capital Morena.

REALIZAÇÕES

Reunião Place Branding/SEBRAE, referente à ocupação da Rua 14 de julho pós obra

Reunião com Trade Turístico para tratar sobre alinhamento das ações para o Carnaval de 2020 (Hotéis, bares e 
restaurantes, turismo aventura, feira central, associações)

Capacitação dos atendentes dos CATs para alinhamento das atividades de

2020 e preparação para o Carnaval

Evento de inauguração da pista internacional de atletismo e calendário esportivo de CGR/Parque Ayrton Senna

Reviva Centro

Evento de lançamento das ações do SEBRAE para 2020

Curso de brigadistas para o Carnaval

Reunião com o Comitê Olímpico Brasileiro e Rede hoteleira para realização do Circuito Mundial de Voleibol

Reunião com o grupo de trabalho para intervenções no Corredor Gastronômico da rua José Antônio

Reunião de alinhamento para a Rota de Integração Latino Americana (Rota Bioceânica)

Capacitação desenvolvida para os atendentes dos Centros de Atendimento ao Turista para o receptivo de natal nos 
terminais de embarque e desembarque do aeroporto e rodoviária
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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E DE CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA - SEDESC

É a secretaria responsável por promover o desenvolvimento econômico do Município, por meio 
de ações, projetos, convênios e parcerias no sentido de fomentar o desenvolvimento do agronegócio, 
indústria, comércio, serviços, ciência e tecnologia de Campo Grande.

Gabinete

Estamos encerrando um ano atípico, marcado pela 
chegada, consolidação e avanço da pandemia de Coro-
navírus, fato que provocou uma espécie de letargia nas 
atividades empresariais em todo o mundo, reflexo da 
preocupação com a letalidade da Covid-19. 

Algumas atividades programadas pela Sedesc, que 
exigiam ações presenciais, foram canceladas ou adiadas, 
atendendo orientações governamentais quanto ao distan-
ciamento social e regras básicas de preservação da vida.

Seguindo as orientações do comitê de preven-
ção contra o avanço do Coronavírus, determinamos às 
Superintendências da Sedesc manter a dinâmica dos 
projetos sem encontros presenciais, na medida do pos-
sível. Porém, de forma alguma poderíamos prescindir 
de oferecer à comunidade os benefícios necessários ao 
desenvolvimento econômico/social, objeto principal 
da Sedesc na administração pública municipal.

Dessa forma, aguardamos alguns meses para rea-
lizar a primeira reunião presencial do CODECON – Con-
selho de Desenvolvimento Econômico, órgão essencial 
quanto ao fomento às empresas. Projetos de vários se-
tores da economia foram analisados, aprovados e enca-
minhados à Câmara Municipal para análise final.

Nas ações relativas ao agronegócio, destacamos 
o avanço do projeto de implantação das hortas urba-
nas e aprovação da Lei que instituiu o Plano Municipal 
de Agricultura Urbana, destinado a promover práticas 
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agroecológicas de forma eficiente e sustentável, aproveitando os recursos e insumos locais. O SIM – Ser-
viço de Inspeção Municipal, também teve um avanço significativo nesse ano.

As quatro incubadoras municipais atuaram esse ano com diversas restrições, por conta dos proto-
colos de combate à pandemia, mas atenderam as comunidades dos seus entornos na medida em que 
as circunstâncias permitiram.

Avançamos também em novos projetos de impacto que servirão de apoio na retomada dos negó-
cios pós-pandemia: nova Lei do PRODES que contém abertura para criação do Distrito Industrial, criação 
dos Distritos Agroindustriais de Anhandui e Rochedinho, estudos para criação do Pólo de Tecnologia e 
Serviços, regularização do Pólo Empresarial Sul. Estamos avançando e pretendemos fazer muito mais.

Em 2020 foram realizadas 12 reuniões do CODECON – Conselho de Desenvolvimento Econômico 
de Campo Grande, que tem por objetivo emitir parecer sobre a viabilidade de projetos que visam o 
desenvolvimento econômico de Campo Grande.

Além dos 44 processos aprovados neste ano, o CODECON apreciou outros 45 processos para fisca-
lização, cancelamento entre outros assuntos pertinentes ao Programa de Desenvolvimento econômico 
e social de Campo Grande – PRODES.

No que tange ao encaminhamento à Câmara de Vereadores, 36 processos foram encaminhados para 
apreciação da Casa de Leis, o que viabilizará investimentos na ordem de 272 Milhões e 1529 postos de trabalho.

Vale destacar que em 2019 foram assinados 14 Termos de Compromisso com 22 processos aprova-
dos pela Câmara de Vereadores.

Para o ano de 2021 a expectativa é de assinarmos 25 Termos de Compromisso.

Programa de Incentivos para o 
Desenvolvimento Econômico e 
Social de Campo Grande – Prodes
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Compra Institucional- PAA

Verba de R$ 500.000,00 do Governo 
Federal destinada a aquisição de alimentos 
produzidos pela agricultura familiar para 
doação a entidades beneficentes.

Os resultados obtidos foram a entrega 
de 126.737,31 kg de hortifrúti; 34 produto-
res já fecharam a cota e finalizam a entre-
ga total de seus projetos e 44 ainda estão 
finalizando a entrega; Até o momento o 
valor total de recurso financeiros já desti-
nados aos produtores são da ordem de R$ 
376.808,22 (Trezentos e setenta e seis mil 
oitocentos e oito e vinte dois centavos).

Patrulha

Auxílio das atividades de operação do maquinário agrícola e controle dos serviços prestados a 
Comunidade.

Resultado: Assentamento São Luiz /Vale do Sol - Atendimento de 30 produtores totalizando 240 
hectares trabalhados; Assentamento Sucuri - Atendimento de 27 produtores totalizando 132 hectares 
trabalhados; Assentamento Conquista - Atendimento de 34 produtores totalizando 179 hectares tra-
balhados; Assentamento Terra Boa/Nova Era - Atendimento de 68 produtores totalizando 185 hectares 
trabalhados; Região da Gameleira - Atendimento de 24 produtores totalizando 211 hectares trabalha-
dos; Região de Anhandui - Atendimento de 7 produtores totalizando 29  hectares trabalhados; Polo 
industrial - Atendimento de 53  produtores totalizando 383 hectares trabalhados; Serviço de patrulha 
em área urbana - Atendimento de 53 produtores totalizando 454 hectares trabalhados.

Hortas Urbanas

Implantar a produção de hortaliças 
e de ervas medicinais em espaços urba-
nos, como escolas, CEINFs, área de insti-
tuições consideradas de utilidade públi-
ca e/ou que atuam em nichos específicos 
como recuperação de dependentes quí-
micos, ou comunidades carentes em ris-
co de segurança alimentar.

Resultado: 125 hortas já cadastra-
das; 41 hortas inativas e 12 à cadastrar.
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Unidade de Anhanduí

As atividades desenvolvidas no distrito de Anhanduí se concentraram principalmente em mobilizar 
os produtores já cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e dar andamento as áreas 
produtivas. Além disso, ações voltadas para resolver o problema de substituição do prédio que cedia a 
SEDESC no distrito foram realizadas a fim de efetivar a locação do novo prédio.

Algumas atividades foram realizadas a campo segundo demanda de produtores locais e em 
parceria com a Agraer.

Resultado: 15 produtores do Quilombo Buriti participando da entrega PAA 2019/2020; foram 
realizados 168 atendimentos, sendo esses atendimento de patrulha, atendimento técnico e emissões 
de nota fiscal.

Renda no Pasto

Produção de carne e leite com o menor uso possível de alimentos concentrados, explorando ao 
máximo a pastagem com o mínimo investimento externo. As atividades estão sendo desenvolvidas 
na Região de Três Barras e Guariroba em parceria com a Agraer que disponibilizou um técnico para 
diagnóstico das propriedades e situação das áreas de pastagens; resultado início do diagnóstico das 
propriedades; 

Fomento de Fruticultura

Início de plantio de mudas de citrus na propriedade Três Barras do Senhor João Landim em par-
ceria com a Agraer. Atualmente está desenvolvendo projeto de fruticultura mais especificamente com 
citrus, com objetivo de consolidar a cadeia produtiva dessa cultura no município, sendo acompanhado 
pela Secretaria nessa condução dentro das nossas possibilidades de atendimento, haja vista não temos 
uma produção ainda pouco expressiva no município, o projeto será um piloto para que depois possa-
mos incentivar e ter base para fomentar novas produções no município.

Resultado: Acompanhamento das produções a campo; 2100 pés de citrus já implantados e 1000 
pés de abacaxi já implantados;

Profissionalização dos Produtores

Objetivando a capacitação e profissionali-
zação dos produtores foi ofertado um curso de 
treinamento em gestão dos capitais e compe-
tência no agronegócio. Promovido como primei-
ra atividade da escola de empreendedorismo a 
produtores rurais. Foi realizado no período de 29 
a 31 de outubro na sede da SEDESC, ministrado 
pela Oportuna Consultoria.  
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Saladão

Projeto visa levar qualidade de vida e saúde às 
pessoas através de alimentos saudáveis, com produ-
tos frescos que serão comercializados próximos as 
residências em pontos estratégicos da cidade, con-
tribuindo para uma educação alimentar saudável.

Organização dos grupos de produtores para 
produção: acompanhamento dos produtores para 
melhoria da produção bem como maior variedade 
de produtos a serem ofertados para a venda dire-
ta; Geração de trabalho e renda: com a perspectiva 
de comercialização e venda desses produtos trou-
xe aumento de renda dos participantes.

Serviço de Inspeção MunicipaL – SIM/CG

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM-CG) é vinculado diretamente ao 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecno-
logia – SEDESC, e é responsável pela inspeção e fiscalização dos estabeleci-
mentos de produtos de origem animal e seus produtos que sejam produzi-
dos, manipulados, elaborados, armazenados, transformados e preparados 
no Município de Campo Grande – MS.

Fortalecimento das associações em nível de organização: Para a venda em conjunto foi necessária 
uma organização das comunidades para atendimento ao público e posteriormente divisão de lucros 
das vendas das produções. Resultados: O projeto foi paralisado no mês de março devido aos decretos 
para controle de pandemia.

Criado pela Lei 5.306 de 27 de fevereiro de 2014 foi regulamentado em 04 de julho de 2019 através 
do Decreto n. 13.9013, alinhando assim a inspeção municipal de produtos de origem animal aos servi-
ços estadual - SIE e federal – SIF. 

A equipe do SIM realiza diariamente a inspeção nas Unidades de beneficiamento de carne e produ-
tos cárneos registrados no Serviço de Inspeção Municipal de Campo Grande – MS, são eles:

Frigorífico FLOR DA SERRA; 

Frigorífico CANADENSE; 

Frigorífico SANTANA.

São inspecionadas periodicamente 4 Unida-
des de beneficiamento de leite e derivados regis-
trados no Serviço de Inspeção Municipal, são eles:

Queijaria D’Bisa – MS 040, Chácara Boa Espe-
rança;

DuBon – MS 040, KM 15;

O Caipira – Rua General Angelo Frulegui da 
Cunha, 1896 – São Conrado;
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D’Élia – Assentamento Conquista.

Inspecionada uma Unidade de beneficiamento de produtos de abelhas: 

Comercial Apis Pantaneira – Rua Arisoli Ribeiro, 921 – Vila Palmira.

Inspecionada uma Unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado:

Alemão Pescados – Rua Vicenzo, 364, Trevisso.

São ainda inspecionados periodicamente mais 11 estabelecimentos que receberam ou renovaram 
o Registro junto ao SIM/CG. Existem mais 15 estabelecimentos que já foram inspecionados e encon-
tram-se em processo de adequação para concessão e/ou renovação do Registro.

Em 06 de outubro de 2020 foi assinada, pelo 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e de Ciência e Tecnologia, a Resolução SE-
DEC n. 14, de 14 de outubro de 2020, publicada 
no diário oficial n. 6088, que estabelece os pro-
cedimentos de aprovação prévia de projeto, re-
forma e ampliação, registro de estabelecimento, 
alterações cadastrais e cancelamento de registro 
de estabelecimento junto ao Serviço de Inspeção 
Municipal – SIM/CG.

Além disso, o SIM/CG participou de ações 
como a orientação aos feirantes como parte das 
medidas para evitar a disseminação da COVID-19, 
instruindo quanto às regras de biossegurança. Os 
Médicos Veterinários do serviço, em razão da pan-

Destacamos a realização de reuniões junto à 
IAGRO com a intenção de obtenção do Selo Arte, 
para estabelecimentos que se enquadrem na le-
gislação, no sentido de incentivar e regularizar os 
produtos alimentícios produzidos de forma arte-
sanal no nosso Município. 

Ademais, a equipe do SIM/CG está em con-
tato com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA e em fase de adequações 
no sentido de adquirir o reconhecimento da equi-
valência do Serviço de Inspeção Municipal, para a 
adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Pro-
dutos de Origem Animal – SISBI-POA, em busca 
de autorização para que os estabelecimentos que 
consigam o SISBI possam comercializar seus pro-
dutos em todo território nacional, fortalecendo 
assim a agroindústria do nosso Município.

demia, realizaram também a orientação e recomendação aos funcionários das unidades de beneficia-
mento de carne e produtos cárneos, registrados junto ao SIM, a fim de prevenir o contágio do vírus nos 
ambientes de trabalho.
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Incubadora Zé Pereira

Foram realizados 1.212 atendimentos na Sala do Empreendedor dentre eles: 68 aberturas de Novas 
Empresas, os demais atendimentos contemplam toda orientação sobre: documentações necessárias 
para abertura e/ou fechamento da empresa, processos, atribuições e serviços do Microempreendedor 
Individual – MEI. Devido às dificuldades enfrentadas pelas empresas em todas as áreas com a Pandemia, 
foi elaborado um Projeto denominado “Juntos com Você” atendendo 15 empresários dentre MEIs e ME - 
Microempresas do entorno da incubadora em parceria com várias instituições, oferecendo orientações 
para o desenvolvimento do seu negócio, evitando assim o fechamento dessas empresas. Participaram 
de qualificações de Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos 24 pessoas em 02 turmas, pois esta-
mos seguindo o Protocolo de Biossegurança sugerido pelos órgãos competentes para a COVID19.  Rea-
lizamos 653 atendimentos com orientações e cadastro para auxílio emergencial do Governo Federal. A 
equipe da incubadora recebeu 3 treinamentos entre a secretaria e parceiros para padronizar/melhorar 
os atendimentos à população. Dentre todas as ações realizadas são 2.322 pessoas que receberam aten-
dimentos na incubadora ZÉ PEREIRA.

Incubadora Norman Edward Hanson

Foram realizados 953 atendimentos na Sala do Empreendedor dentre eles: 58 aberturas de Novas 
Empresas, os demais atendimentos contemplam toda orientação sobre: documentações necessárias 
para abertura e/ou fechamento da empresa, processos, atribuições e serviços do Microempreendedor 
Individual – MEI. Devido às dificuldades enfrentadas pelas empresas em todas as áreas com Pandemia, 
foi elaborado um Projeto denominado “Juntos com Você” atendendo 15 empresários dentre MEIs e ME – 
Microempresas do entorno da incubadora em parceria com várias instituições, oferecendo orientações 
para o desenvolvimento do seu Negócio, evitando assim o fechamento dessas empresas. Participaram 
de qualificações de Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos 62 pessoas em 04 turmas, pois esta-
mos seguindo o Protocolo de Biossegurança sugerido pelos órgãos competentes para a COVID19.  Ou-
tros eventos entre treinamentos/palestras 35 pessoas foram atendidas. Realizamos 1.652 atendimentos 
com orientações e cadastro para auxílio emergencial do Governo Federal. A equipe da incubadora re-
cebeu 3 treinamentos para padronizar/melhorar os atendimentos à população. Dentre todas as ações 
realizadas são 4.913 pessoas que receberam atendimentos na incubadora NORMAN EDWARD HANSON.

Incubadora Francisco Giordano Neto

Foram realizados 822 atendimentos na Sala do Empreendedor dentre eles: 83 aberturas de Novas 
Empresas, os demais atendimentos contemplam toda orientação sobre: documentações necessárias 
para abertura e/ou fechamento da empresa, processos, atribuições e serviços do Micro Empreendedor 
Individual – MEI. Devido às dificuldades enfrentadas pelas empresas em todas as áreas com Pandemia, 
foi elaborado um Projeto denominado “Juntos com Você” atendendo 15 empresários dentre MEIs e ME - 
Microempresas do entorno da incubadora em parceria com várias instituições, oferecendo orientações 
para o desenvolvimento do seu Negócio, evitando assim o fechamento dessas empresas.  Participaram 
de qualificações de Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos 50 pessoas em 03 turmas, estamos 
seguindo o Protocolo de Biossegurança sugerido pelos órgãos competentes para a COVID19.  Outros 
EVENTOS 12 pessoas foram atendidas. Realizamos 618 atendimentos com orientações e cadastro para 
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auxílio emergencial do Governo Federal. A equipe da incubadora recebeu 3 treinamentos para padro-
nizar/melhorar os atendimentos à população. Dentre todas as ações realizadas são 1.948 pessoas que 
receberam atendimentos na Incubadora TECNOLÓGICA FGN.  

Incubadora Mário Covas

Foram realizados 444 atendimentos na Sala do Empreendedor dentre eles: 71 aberturas de Novas 
Empresas, os demais atendimentos contemplam toda orientação sobre: documentações necessárias 
para abertura e/ou fechamento da empresa, processos, atribuições e serviços do Micro Empreendedor 
Individual – MEI. Devido às dificuldades enfrentadas pela Pandemia foi elaborado um Projeto denomi-
nado “Juntos com Você” atendendo 15 empresários dentre MEIs e ME - Microempresas do entorno da 
incubadora em parceria com várias instituições, oferecendo orientações para o desenvolvimento do 
seu Negócio, evitando assim o fechamento das empresas. Participaram de qualificações de Curso de 
Higiene e Manipulação de Alimentos 30 pessoas em 01 turma, esse curso foi realizado antes da pande-
mia. Hoje estamos seguindo o protocolo de biossegurança sugerido pelos órgãos competentes para a 
COVID19.  Outros eventos 567 pessoas foram atendidas. Realizamos 746 atendimentos com orientações 
e cadastro para auxílio emergencial do Governo Federal. A equipe da incubadora recebeu 3 treinamen-
tos para padronizar/melhorar os atendimentos á população. Dentre todas as ações realizadas são 4.705 
pessoas que receberam atendimentos na incubadora MÁRIO COVAS.  

Os colaboradores da SCTII e Incubadoras participaram de vários eventos com o objetivo de qua-
lificação e atualização da equipe (conferências, cursos de qualificações, eventos e reuniões online e 
presencias); 

Foi fechado parcerias (Termo de Cooperação com empresas e instituições) para auxiliar no desen-
volvimento de pequenas empresas locais e a comunidade do entorno das incubadoras.

Estudo de Mercado – Produtos 
Paraguaios (Fevereiro/2020)

Recebemos a visita do Embaixador Ricardo 
Caballero Aquino, Cônsul Geral da República do 
Paraguai em Campo Grande - MS. Apresentamos 
ao lado da Secretária Adjunta, Mara Bethânia, um 
estudo de mercado consumidor para produtos 
paraguaios na Capital. Tal estudo considerou a in-
fluência da cultura guarani em todo Estado, fruto 
dos mais de 300 mil paraguaios e descendentes, 
dos quais cerca de 80 mil vivem atualmente em 
Campo Grande. 

Fomento ao comércio exterior
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Reunião de Embaixadores da ASEAN (Fevereiro/2020)

O prefeito Marquinhos Trad recebeu a visita de embaixadores da Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (ASEAN). Eles vieram a Mato Grosso do Sul para obter informações sobre a Rota Bioceânica e suas 
consequências para a relação comercial do Brasil com os países asiáticos. A Reunião de Embaixadores 
da ASEAN foi realizada em Campo Grande e seu tema principal foi a implementação da Rota Bioceânica 
Brasil – Chile. O evento foi articulado conjuntamente pela Prefeitura, Governo do Estado, Comissão de 
Relações Exteriores do Senado Federal e Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

A comitiva foi composta por embaixadores da Indonésia, Malásia, Myanmar, Tailândia e Vietnã. A 
população dos países da Asean é de aproximadamente 600 milhões de pessoas e o comércio entre o 
Brasil e a Associação cresceu rapidamente entre 2003 e 2011, indo de 3,15 para 17,7 bilhões de dólares, 
sendo que em 2009, o comércio com o Brasil superou os negócios com o Japão.

O grupo buscou informações sobre a Rota Bioceânica, a ser viabilizada com a construção de uma 
ponte sobre o Rio Paraguai que ligará o Brasil, via município de Porto Murtinho, no sul do Estado, aos 
portos do Chile, facilitando o acesso local ao mercado asiático, dessa forma Mato Grosso do Sul vai su-
perar um dos maiores gargalos logísticos, assegurando um expressivo ganho de competitividade para 
os produtos locais, encurtando em 7 mil quilômetros, a partir de Campo Grande, o acesso ao mercado 
asiático, o que representa duas semanas a menos no tempo de viagem. 

A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) é uma organização intergovernamental re-
gional que compreende países do sudeste asiático, que promove a cooperação intergovernamental e 
facilita a integração econômica, política, de segurança, militar, educacional e sociocultural entre seus 
membros e outros países da Ásia. A ASEAN mantém uma rede global de alianças e parceiros de diálogo 
e é considerada uma potência global.
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Recepção ao Cônsul da Costa do 
Marfim (Março/2020)

O prefeito Marquinhos Trad recebeu a visita de cortesia do Cônsul da Costa do Marfim. O encon-
tro contou com a participação da UFMS, ACICG, Sindicato Rural e SEDESC. Foi apresentado à comitiva 
africana as cadeias produtivas locais, em especial soluções para o agronegócio. A reunião possibilitou a 
abertura de relações, com o intuito futuro de cooperação técnica e tecnológica, e também exportação 
de produtos e serviços.

Webinar CG Tech Talks | Startup Nation: 
Ecossistema de Inovação de Israel (Maio/2020)

Israel possui pouco mais de 9 milhões de 
habitantes, ou seja, 0,1% da população mun-
dial. Porém, têm mais startups, engenheiros, 
patentes médicas, profissionais em tecnologia 
e maior gasto em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) do que qualquer outro país, na relação 
per capta. Israel é, sem sombra de dúvidas, um 
dos ecossistemas empreendedores mais madu-
ros do mundo. Mesmo com o mercado interno 
reduzido, cravado no meio do deserto, com 
poucos recursos naturais de energia e raras fon-
tes de água, inserido em conflitos históricos e 
sem parceiros comerciais no seu entorno, uti-
lizou tecnologia e criatividade para encontrar 
saídas para a escassez e hoje é um verdadeiro 
celeiro de inovação e tecnologia de ponta.

Um pequeno país do Oriente Médio, com 
território menor que o estado de Sergipe, po-
rém com a maior concentração per capita de 
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startups do mundo, 1 para cada 400 habitantes. Estima-se que a cada ano 1,4 mil startups nascem em 
Israel – uma a cada 6 horas! O país é berço de empresas como Waze, Viber e Wix e, atualmente, também 
é o destino de mais de 300 grandes multinacionais que possuem centros de pesquisa de alta tecnologia, 
atraídas pelo ambiente de negócios proporcionado pelo governo israelense, incluindo Microsoft, IBM, 
Apple, Siemens, Motorola, HP e Intel.

Israel é um dos três principais polos de inovação mundial, além dos Estados Unidos e da China. O 
governo tem a missão de encorajar a inovação e empreendedorismo através da indústria e da ciência e 
tecnologia, conectando investidores, aceleradoras, universidades, empresas e forças armadas. O ecos-
sistema protege o mercado ao investir e desenvolver empresas e negócios locais, seguindo o ciclo em 
que receita e investimento se retroalimentam. O intuito do evento foi divulgar soluções para a mobili-
dade urbana, empreendedorismo, indústria 4.0, AgTechs, Smart Cities e etc.

Fomento à Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo

Apresentação da Reestruturação 
do Polo Empresarial Oeste (Fevereiro/2020)

Foi realizada uma reunião no dia 05/02/2020 com os empresários do Polo Empresarial Oeste para 
Apresentação do projeto de Reestruturação do Polo Empresarial Oeste de Campo Grande - MS.

Campanha Solidária de doação de alimentos 
e produtos de higiene (Abril/2020)

Através da Superintendência de fomento à Indústria, Comércio e Serviços, realizamos a Campanha 
Solidária de Doação de Alimentos e Produtos de Higiene com a participação de empresários, das em-
presas instaladas no Polo Oeste e no Polo Norte.  

Participação no Grupo de Trabalho 
Urbanismo Tático de Campo Grande – 
Corredor Gastronômico José Antônio (Setembro/2020)

Através da Superintendência de fomento à Indústria, Comércio e Serviços, participamos do Grupo 
de Trabalho de Urbanismo Tático na Rua José Antônio onde serão realizadas várias ações táticas para 
melhoria e promoção do Corredor Gastronômico, Cultural e Turístico da Rua José Antônio.

Empreendedorismo

Evento INSPIRAÇÃO FEMININA –  
“A Mulher Empreendedora no Século XXI”

Data: 13 de Março de 2020

A SEDESC com apoio do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) realizou o evento Inspiração Femini-
na – A Mulher Empreendedora do Século XXI - no auditório do SEBRAE das 19h00 até as 23h00, contou 
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com palestras, talk show com apresentação de cases de sucesso com mulheres destaques do empreen-
dedorismo e fortalecimento de networking.

Objetivo: Incorporar ao Município de Campo Grande a comemoração ao Dia Mundial do Empre-
endedorismo Feminino, lançado em 2014 pela Organização das Nações Unidas (ONU), para valorizar e 
incentivar as mulheres empreendedoras locais.

A realização do Encontro ainda promove o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) de n. 5, da ONU, o de “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”, 
em especial o subitem 5.5: “garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportu-
nidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública”.

Trata-se de um evento direcionado 
ao empreendedorismo feminino, prin-
cipalmente para que aquelas mulheres 
empreendedoras que estão quebrando 
paradigmas no seu próprio tempo, con-
tribuindo para a economia local.

Através do empreendedorismo fe-
minino, Prefeitura Municipal e Sedesc, 
acreditam no impacto positivo das lide-
ranças femininas no mercado e nos ne-
gócios em Campo Grande.

Pesquisa recente realizada pela Fe-
comércio/MS aponta que, as mulheres 
empreendedoras sul-mato-grossenses 
empreendem em primeiro lugar pela 
possibilidade de renda, em segundo 
devido a um sonho e em terceiro, para 
conciliar o trabalho com a família. Nessa 
mesma pesquisa foram apontados como 
os maiores desafios das empresárias: as 
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diversas atribuições das mulheres; a discriminação de sexo; a baixa confiança e crença em seu potencial 
empreendedor; e a falta de apoio dos familiares.

O empreendedorismo feminino é 
um instrumento de transformação para 
muitas mulheres porque assim elas po-
dem ser independentes, ter o seu pró-
prio sustento, ganhar espaço na socie-
dade, fazer a diferença em sua família 
ou comunidade. Por isso o empreende-
dorismo feminino é o foco do evento.

O evento contou com palestras, 
o talk show Impact Woman – Mulhe-
res de Sucesso com três grandes mu-
lheres na área de empreendedorismo 
(Anita Maria Belin, Leni Fernandes e 
Maristela T. Sordi) que contaram suas 
histórias de vida, falando da sua traje-
tória de sucesso.

Neste evento as mulheres empreendedoras tiveram oportunidade de conhecer o trabalho de mais 
de 10 redes de mulheres empreendedoras que hoje existem em Campo Grande onde o papel funda-
mental dessas redes é a multiplicação do empreendedorismo. Tivemos a casa cheia com um público 
superior a 200 pessoas e presença de autoridades.

PQF – Programa de Qualificação de Fornecedores IEL/MS 
em parceria com a PMCG através da SEDESC

O PQF - Programa de Qualificação de Fornecedores é uma união de esforços entre grandes indús-
trias, instituições do Sistema S e poder público com o objetivo de qualificar grupos de empresas, em 
geral de pequeno porte, pertencentes à cadeia produtiva destas mesmas grandes indústrias.  O PQF 
constitui-se em oportunidade para que as instituições públicas e privadas, interessadas em fortalecer 
a economia do Estado, possam atuar de forma a garantir que as empresas de pequeno e médio porte 
se qualifiquem para enfrentar a concorrência, que é impactada, sobretudo pela gestão não adequada e 
pela falta de tradição em fornecimento de produtos e serviços com alto grau de especificações e exigên-
cias, motivo pelo qual existam tantas empresas sem algumas certificações internacionais, certificações 
estas que possibilitariam a entrada em novos mercados. Para tanto é fundamental a adesão de novas 
Âncoras ao Programa no Estado, pois são estas que dão fundamento e creditam a certificação do PQF.

A geração de vagas de estágio dentro das empresas participantes do Programa é fato que ocorre 
em consequência das demandas do próprio programa. Será possível apresentar, indicar e até sele-
cionar estágios para as empresas participantes e utilizar os números de contratados como estatística 
para prefeitura.
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO – SEMED

1. Apresentação

A Secretaria Municipal de Educação tem por missão viabilizar o acesso e a permanência na Educação 
Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Profissionalizante promovendo atendimento educacional, 
com qualidade e inclusão, favorecendo a formação cidadã consciente e participativa. Partindo deste pres-
suposto, suas ações estão atreladas às demais secretarias, agências e autarquias da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, aspirando responder aos desejos e às necessidades da população do município.

Os projetos, as ações e os investimentos são efetivados em consonância com os Objetivos Estraté-
gicos pensados para essa administração: prover acesso, a permanência e a inclusão na Rede Municipal 
de Ensino; fortalecer a Gestão e Avaliar e Acompanhar o Sistema Educacional e a qualidade do ensino 
e, sobretudo, trabalhando para atender, de maneira satisfatória, aos mais de cento e oito mil alunos 
matriculados em nossa rede. 
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2. Qualidade na Educação

Plano Municipal de Educação

Em 11/03/2020 ocorreu no Plenário Oliva Enciso da Câmara Municipal de Campo Grande/MS, a 
2ª Audiência Pública para aprovação do relatório de avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), 
referente ao período 2018/2019.

O relatório preliminar de avaliação das diretrizes, metas e estratégias previstas no PME foi disponi-
bilizado aos presentes para apreciação, reformulação e aprovação. As proposições e sugestões realiza-
das pelos inscritos complementaram os dados apresentados.

Participaram da audiência 255 pessoas. A votação se deu por aclamação, sendo o Relatório de 
Avaliação do Plano Municipal de Educação aprovado sem ressalvas, com maioria dos votos do público 
presente, uma conquista para a educação.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

A SEMED divulgou e disponibilizou para todas as escolas o Boletim de Resultados individuais do 
IDEB disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
do Ministério da Educação (MEC).

De modo geral a Rede manteve seu índice ficando em 5º lugar entre as capitais, destacando 5º 
lugar em Língua Portuguesa e 4º lugar em Matemática, nos anos finais do Ensino Fundamental.

TV Reme, inovando para uma educação de sucesso

A Rede Municipal de Ensino de Campo Grande/Reme por meio de Termo de Cooperação com a 
TV Educativa lançou no dia 08 de junho a TV REME no canal 4.2. Este recurso pedagógico é de extrema 
valiosidade num momento em que o distanciamento social faz-se necessário por uma questão de pre-
servação da própria saúde.

A programação da TV REME tem como objetivo introduzir os conteúdos e conceitos presentes no 
currículo da Rede Municipal, o qual está em consonância com a Base Nacional Comum Curricular-BNCC. 
Os conteúdos foram distribuídos por área de conhecimento e etapas da educação básica, atendendo 
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aos alunos da educação infantil, ensino fundamental, inclusive a educação de jovens e adultos. Para os 
alunos matriculados no ensino médio, há um programa relacionado ao Exame Nacional do Ensino Médio. 
As aulas foram gravadas nos estúdios da TV Educativa/MS, pelos professores da REME, os roteiros foram 
articulados ao planejamento bimestral, currículo da REME e ao livro didático. Salientamos, que se trata de 
uma prática democrática pelo fato dos alunos que não possuem internet em casa também terem acesso. 
Enfatizamos ainda, que as aulas também foram disponibilizadas no canal da TV REME, no Youtube.

Nota-se ainda, que a TV REME, além dos componentes obrigatórios do currículo escolar, também 
possui uma grade de programação com quadros diferenciados relacionados à arte, esporte e cultura.

Para a educação infantil, as aulas contemplaram os Campos de Experiência previstos na BNCC, os quais 
indicam as experiências fundamentais na aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Assim, as aulas da 

Destacamos o lançamento do aplicativo (App) Rádio 
e TV Reme pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) 
para aproximar os alunos da rede durante o período de au-
las remotas. A ferramenta pode ser baixada, gratuitamente. 
O App além de possuir a programação completa, os alunos 
e professores por meio de podcasts escutam as aulas da TV 
Reme. Esta é mais uma forma inovadora do aluno acompa-
nhar as aulas.

educação infantil enfatizaram as habilidades, atitu-
des, valores e afetos que as crianças devem desenvol-
ver e assim, buscaram garantir os direitos de apren-
dizagem. Por esta razão, os campos de experiências 
foram desenvolvidos por meio de quadros: Baú de 
histórias, Soltando a voz, Reminho curioso (uma mas-
cote, representado por uma arara Canindé, símbolo 
da cidade de Campo Grande), O mundo ao meu re-
dor, Família em ação, Território das palavras, Mão na 
massa, Jogos e brincadeiras e Eu artista.

O reinventar do processo de ensino e aprendizagem, ante um 
momento incomum

Por mais que este ano tenha sido atípico, pelo fato da pandemia do COVID-19, as escolas não para-
ram, muito pelo contrário, as aulas foram adaptadas, passando a ser não presenciais na Rede Municipal de 
Ensino (Reme) e desenvolvidas por meio de atividades curriculares domiciliares. Procurando evitar a disse-
minação da doença e ao mesmo tempo atender à educação com excelência, foram viabilizadas em canais 
de televisão aberta (TV Reme) e canais do Youtube, videoaulas com conteúdos educativos, seguindo o 
referencial curricular da REME, como complemento do processo de aprendizagem. As videoaulas foram 
apresentadas por profissionais da educação da Reme e interpretadas em Língua Brasileira de Sinais-Libras.

Além disto, foram disponibilizadas apostilas para os alunos, material para a Educação Especial e 
programação especial na TV Reme para as escolas do campo.

Houve normatização e orientações referentes ao período de suspensão das atividades presenciais 
da Reme, enfatizando também, o registro comprobatório do trabalho realizado à distância, pois educa-
ção é compromisso com o processo de ensino e aprendizagem.
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Objetivando atingir a todos os discentes, independente de suas particularidades, sem desconside-
rar suas especificidades, para que sem exceção, todos pudessem ter acesso àquilo que é seu por direi-
to, a educação, vários procedimentos foram tomados. Estes, direcionados tanto à equipe pedagógica, 
quanto aos pais e aos alunos de todas as etapas e modalidades de ensino oferecidas pela rede. Aulas 
remotas, cadernos de atividades e com orientações e outros artifícios foram utilizados.

• Criação do blog da Educação Infantil, para facilitar a interação entre secretaria e profes-
sores, para oportunizar o compartilhamento de materiais de estudos e orientações.

• Reestruturação e revisão do Referencial Curricular da Reme - Educação Infantil, cuja versão 
preliminar está em seu blog;

• Vídeo-tutorial para apresentar o documento curricular da Educação Infantil, com o intuito 
de auxiliar professores e coordenadores da Reme.

3. Valorização Profissional

Formação Continuada

Diante do cenário inusitado vivido durante o ano de 2020, no qual o isolamento social fez-se 
necessário, por conta da saúde mundial, muitas das reflexões pedagógicas foram oferecidas através 
de lives. Foram criados dois canais no youtube para dar continuidade às formações continuadas na 
pandemia. Diretores também participaram de formações e receberam orientações diversas de como 
lidar com a situação atual.

As formações, reuniões, acompanhamentos in loco, quando necessários, aconteceram cumprindo-
se as medidas de biossegurança.

Os professores das salas de recursos, escola e pais e/ou responsáveis (fundamentais nesse 
processo) tiveram que se organizar para que os alunos com deficiência, transtornos globais ou altas 
habilidades/superdotação continuassem sendo atendidas qualitativa e equitativamente dentro de 
suas possibilidades. A regularidade deste atendimento foi definida de acordo com a necessidade de 
cada estudante. Orientações online aos pais, coordenadores, equipe de apoio e professores foram 
disponibilizadas, através das mídias digitais. Foi propiciada aos pais, uma palestra, via live, realizada com 
uma psicóloga sobre as habilidades e como atender as expectativas no contexto domiciliar.

Podemos citar as seguintes palestras/formações que aconteceram por meio de Lives: 

• “Transtorno do Espectro Autista - Sinais Precoces”;

• Autismo e deficiência intelectual, o neurodesenvolvimento e as práticas pedagógicas;

• “Desenvolvimento Neuronal Típico e os Sinais Precoces do TEA”;

• “Psicomotricidade no TEA;

• Jogos e Brincadeiras como Instrumento de Intervenção nas dificuldades de aprendizagem;

• Roda de conversa com a equipe da Divisão de Educação Especial, em parceria com a UFMS;

• Adequação de materiais pedagógicos e a tecnologia assistiva para alunos com deficiência física;

• O aluno com deficiência visual no contexto escolar e adequações de atividades;

• Curso de Libras, inicialmente presencial, posteriormente na modalidade à distância, pela 
plataforma Teams;
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• Oficinas já programadas, organizadas no meet: robótica, oficina de invenções, halterofilis-
mo cerebral oficina dos desafios, inteligência emocional, música, arte.

• Adequações de atividades curriculares para o aluno com surdez;

• Conceitos e características sobre a pessoa com altas habilidades/superdotação;

• Jogos e brincadeiras como instrumentos de intervenção nas dificuldades de aprendizagem;

Foram realizados e/ou confeccionados

• Em cumprimento ao projeto de Lei nº 9.721/20 #PraCegoVer nas publicações com imagens, 
a audiodescrição;

• Capacitação de como realizar a audiodescrição para os profissionais de educação;

• Livros paradidáticos, provas e cadernos de atividades adaptadas em formato Braille e ampliado;

• Material sensorial fornecido aos familiares para trabalhar com a criança em casa;

• Edição de materiais gráficos e audiovisuais para a TV REME, em parceria com a TVE.

Podemos mencionar ainda, a produção de alguns vídeos institucionais e de outras lives que foram 
muito pertinentes:

• Lives de participação na campanha Maio 
Laranja, prevenção ao abuso sexual;

• Vídeo institucional alusivo ao agosto Lilás 
com foco na lei Maria da Penha;

• Vídeo institucional alusivo ao setembro 
verde, em homenagem aos alunos com 
deficiência da Reme e alusivo à semana de 
altas habilidades e superdotação.

• Vídeos gravados com orientações sobre 
a prevenção ao uso de drogas, violência 
contra a mulher, orientações às famílias 
em situação de isolamento social;

• Lives com o grupo Valorização da Vida, de 
auxílio às situações emocionais durante a 
pandemia.
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Reflexões Pedagógicas: diálogos entre teoria e a prática na 
versão on-line

A Secretaria Municipal de Educação em continuidade ao seu papel de aprimorar a política edu-
cacional para as escolas da rede vem realizando momentos de estudos, utilizando-se das diferentes 
ferramentas digitais, em tempos de suspensão de aulas e ensino remoto, para formar os profissio-
nais da educação por meio do Programa de Formação Reflexões Pedagógicas on-line: diálogos entre 
a teoria e a prática, cujo objetivo é o de assegurar momentos de estudos e reflexões sobre o trabalho 
educativo, a fim de contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem, na perspectiva da re-
flexão teórico-prática.  

As formações no Programa Reflexões Pedagógicas on-line: Diálogos entre a Teoria e a Prática, em 
2020, pautaram-se em temáticas relacionadas ao referencial curricular, à avaliação da aprendizagem, 
bem como, na discussão do ensinar e aprender em tempos de pandemia.  As formações acontecem por 
meio de lives em parceria com pesquisadores de diferentes Instituições de Ensino Superior do Brasil e 
são transmitidas pelo canal Reflexões Pedagógica on-line, no Youtube. Atualmente o canal possui 64 
formações (vídeos) e 543.977 visualizações.

Neste sentido, entendemos que, diante da complexidade e transformações que com a inserção 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) em tempos de pandemia, as formações contri-
buem para reorganizar, repensar as práticas educacionais, bem como questionar, problematizar, dis-
cutir, criticar e socializar as experiências de ensino e de aprendizagem na Rede Municipal de Ensino 
de Campo Grande-MS.

Dentre os temas/conteúdos abordados nas formações, podemos citar:

• Perspectivas para o retorno da educação infantil/2021: desafios e possibilidades (público 
alvo - diretores de Emeis);

• Moodle no contexto da equipe pedagógica: administração de salas virtuais;

• Avaliação antes, durante e após a pandemia - o desafio da mudança;

• Educação escolar e competências socioemocionais: elementos para superação dos efeitos 
da pandemia; 
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• Roda de prosa virtual: as contribuições da didática em um cenário de ensino remoto 
emergencial;

• Roda de conversa TV Reme: O papel da equipe pedagógica na educação de jovens e adul-
tos em tempos de pandemia;

• Cultura digital - contribuições na situação de suspensão das aulas presenciais - EJA;

• Apresentação em seminário: Educação e Tecnologias Digitais em Cenários de Transição: 
Múltiplos Olhares para Aprendizagem - Integra EAD 2020;

• Manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA Moodle;

• Educação Física e as Tecnologias no Ensino à Distância;

• A geopolítica em tempos de pandemia;

• O processo avaliativo em contexto de ensino remoto;

• Valorização da vida! Transformação: Hora de Crescer!

4. Educação e Sociedade

Projeto Valorização da Vida

O experimento de isolamento social que ocorreu de forma abrupta e generalizada durante a pande-
mia de COVID-19 tem mexido com o psicológico de todas as pessoas. Crianças e os adolescentes estiveram 
expostos a formas de violência e abusos que não temos como mensurar, por esta razão foram redobrados 
os cuidados e ajuda na comunicação às famílias que apresentaram dificuldades durante esse período.

Perante a realidade que se apresenta, enfatizamos o Projeto Valorização da Vida no qual, a Secretaria 
Municipal de Educação, faz-se pioneira em sua operacionalização no Brasil. O projeto tem foco na defesa 
incondicional da vida, o que contribui para a promoção da resolução de conflitos cotidianos vivenciados 
pelas crianças e adolescentes das unidades da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande - MS. 

Ele vem rompendo fronteiras e levando seu modelo exitoso para outras localidades. Suas várias 
lives disponibilizadas, abordando temas relacionados à saúde mental, às doenças psiquiátricas e es-
tratégias de enfrentamento à pandemia mundial tiveram registros de participações de municípios de 
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Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Brasília e Bahia. Foram aproximadamente 80.000 
visualizações no youtube.

Importante nos referir ainda aos parceiros: Conselho Tutelar, Guarda Civil Metropolitana, Defen-
soria Pública, Polícia Federal e Militar (PROERD) que não mediram esforços para estar presentes com o 
suporte necessário aos atendimentos realizados e inclusive valendo-se de vídeos direcionados a conte-
údos de prevenção ao uso de drogas, violência contra a mulher, orientações às famílias em situação de 
isolamento social, afinal preservar a vida é preciso.

Residencial Jardim Aero Rancho 7 e 8

Live contra o abuso sexual

Vivência Valorização da Vida

Esporte, Arte e Cultura

As atividades referentes a esportes, artes e cultura durante este ano, em que o isolamento social 
fez-se necessário ocorreu de forma a estreitar ainda mais os laços entre família e escola. Uma proposta 
ímpar foi acrescentada e a TV Reme foi o mecanismo utilizado para possibilitar e incentivar a prática 
das atividades físicas pelas crianças, em casa, o 
que proporciona o desenvolvimento dos aspec-
tos físico-motor, afetivo-emocional, cognitivo e 
social. Entretenimento e diversão foram ofereci-
dos, através das gravações de histórias para o ca-
nal do youtube e da TV REME, com o propósito de 
despertar e de conservar a alegria e de devolver 
um pouquinho do calor humano, uma alternativa 
cultural diferenciada. 
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Em meio a um cenário diferente, podemos citar ainda:

• Concurso de Máscaras Juninas para customização de máscaras infantis, uma parceria entre 
as Secretarias Municipais de Cultura e Turismo (SECTUR) e de Educação (SEMED). O objetivo 
do concurso foi encorajar a criatividade de estudantes na faixa etária dos 4 a 12 anos, e foi 
pensado para motivar crianças, de forma lúdica, a adotar e incitar cuidados individuais e 
coletivos, dentre os quais, o uso da máscara facial, a fim de evitar o contágio do coronavírus 
(COVID-19). Foram cadastradas aproximadamente 560 inscrições e mais de 172 mil votos.

• Foi apresentado no mês de outubro, mês das crianças, uma programação exclusiva, a exi-
bição do espetáculo “Histórias de Todas as cores”, ocorrida no AUTO CINE (uma opção para 
evitar aglomeração) e também na Feira Central.
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• Com vistas aos inúmeros benefícios que a ginástica laboral traz, contribuições à saúde físi-
ca, mental e psicológica, foi introduzida na SEMED, durante a jornada de trabalho com os 
servidores. As sessões são de 5 a 10 minutos, duas vezes por semana, e nelas; ginásticas, 
alongamentos e conscientização sobre o corpo são mesclados.

• Outra novidade introduzida, peculiar à exi-
gência do presente foi o City Tour em ver-
são virtual e educativa para mostrar pontos 
turísticos da cidade aos alunos das escolas 
municipais, sem que estes precisassem sair 
de casa, uma parceria entre a Secretaria de 
Cultura e Turismo (SECTUR) e a Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED). O evento 
fez parte da programação dos 121 anos da 
Capital e aconteceu entre os dias 10 e 31 de 
agosto. A apresentação foi transmitida pela 
plataforma Meet, que permite a participa-
ção de 300 pessoas de uma só vez.

Parceria

Durante o período da pandemia, a Secretaria Municipal de Educação assistiu a alunos, técnicos, fun-
cionários e colaboradores, forneceu apoio de transporte e logística para outras secretarias: PROCON, SAS, 
FAC, GCM e SESAU, participando de ações como blitz COVID-19, vacina domiciliar, entrega de materiais e 
equipamentos do almoxarifado/SESAU para as unidades de saúde. Foram realizadas visitas técnicas, reco-
lhimento e distribuição de alimentos, fiscalização de estabelecimentos comerciais e auxílio à comunidade.
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5. Investimento na Educação

Novo Sistema de Matrícula

Em 2020 foi implantado o sistema de matrícula on-line que 
possibilitou aos munícipes maior comodidade e agilidade para a so-
licitação de vagas na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande-
-Reme. O novo sistema teve um grande impacto para aqueles que 
perderam o prazo de pré-matrícula ou vieram transferidos de outras 
cidades em busca de vagas remanescentes.

Antes, esse período era marcado por uma grande aglomera-
ção de pessoas, chegando a 1.500 atendimentos presenciais, diaria-
mente, na Central de Matrículas. Hoje no conforto da sua residência 
por meio de tablets, celulares e computadores, o responsável reali-

za a solicitação de matrícula a qualquer momento e ainda acompanha o status da solicitação em tempo 
real. Para os que ainda buscam o atendimento presencial, a SEMED disponibiliza quatro totens para que 
possam fazer a solicitação de matrícula e fornece suporte técnico para sua utilização.

Ampliação do número de vagas ofertadas

Uma novidade favorável à demanda por vagas e que merece destaque foi a municipalização de 
quatro escolas, que foram incorporadas ao Sistema Municipal de Ensino e passaram a integrar a Reme. 
São elas: Escola Nicolau Fragelli, Professor Carlos Henrique Schrader, Advogado Demosthenes Martins e 
Professora Hilda de Souza Ferreira, esta de tempo integral. 

Acrescentamos ainda, ampliação do atendimento em tempo integral nas escolas municipais Prof. 
Alcídio Pimentel e Kamé Adania.

Visita ao espaço do antigo Clube Surian, para conhecimento e avaliação de sua estrutura física, 
para estudo e adequações das futuras instalações para o funcionamento posterior de uma Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil.

Uniformes, kits de material e merenda 
escolar

De janeiro a julho de 2020, foram entregues 540.260 unidades 
de uniformes nas escolas. Dentre as mais de 500.000 peças estão: ca-
misetas manga curta e regata, bermudas, shorts saia, calça de helan-
ca, meia comum, tênis, botina e mochila, um investimento de mais 
de R$ 10.000.000,00.
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Foram entregues 108.800 kits escolares aos 
alunos matriculados

Os alunos matriculados na Reme, cujas famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família, receberam quatro remessas de kit merenda, 
cerca de 130 mil kits desde o mês de abril do ano corrente. Uma ação 
pioneira no País de extrema importância para as famílias em vulnerabi-
lidade social.

Em 2020 foram lotados mais de 400 professores aprovados em 
concurso público. A efetivação de lotação aconteceu por meio do apli-
cativo zoom, uma inovação.

Contratação de professores

Como novidade destacamos o processo seletivo classificatório, 
para contratação de professores temporários, com critérios para proce-
der a lotação, um processo transparente, publicado em diário oficial. Fo-
ram mais de 10.000 professores inscritos e em média 8.000 foram classi-
ficados após a análise da documentação.

A lotação ocorreu durante todo o ano, de acordo com a demanda, obedecendo a ordem de classi-
ficação do candidato e pode ser a acompanhada pelo site da Semed.
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6. Conclusão

Mesmo diante de um cenário atípico, pandêmico e preocupante a Secretaria Municipal de Educa-
ção não mediu esforços para que o ano letivo fosse cumprido, primando pela aprendizagem dos mais 
de cento e cinco mil alunos matriculados. 

Foi implantada a TV REME, em canal aberto para que todos pudessem ter acesso, foram disponibili-
zados cadernos pedagógicos, com atividades, para os alunos. Disponibilizou, ainda, o kit merenda para 
os alunos beneficiários de programas sociais. Foram contratados professores para que nenhuma turma 
ou ano escolar ficasse desassistido. Ressaltamos que todas as atividades programadas no calendário 
escolar foram cumpridas de forma remota como: dia das crianças, festividades juninas, feira cultura, 
formaturas, entre outras.

Durante todo o ano de 2020 foram feitos estudos para o retorno das aulas presenciais. Dessa for-
ma, foi desenvolvido de um Plano de Biossegurança para o retorno das aulas.

Para 2021, a REME está preparada para o retorno das aulas presenciais, assim que as autoridades 
sanitárias atestarem a segurança de nossos alunos, professores, gestores e servidores da educação lota-
dos nas unidades escolares.
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Secretaria Municipal de 
Finanças e Planejamento – 

SEFIN
Tem por objetivo promover a justiça fiscal, coordenar os processos de elaboração, execução, con-

trole e consolidação do planejamento orçamentário de Campo Grande, trazendo eficiência e efetivida-
de no gasto público, atendendo as normas de elaboração e execução da Política Fiscal do Município.

Planejamento 

Para tornar o planejamento uma ferramenta a fim de atingir os objetivos da Administração, a SEFIN 
coordena os trabalhos de elaboração, acompanhamento e monitoramento dos instrumentos de plane-
jamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA 
desta Prefeitura, com transparência, prezando pelas normas que regem a Administração Pública.

LDO 2021

Estabelece um elo entre o PPA e a LOA, define as diretrizes e prioridades de acordo com os cenários 
previstos para o exercício subsequente, assim como disciplina a elaboração e execução da LOA.

• Elaboração da Lei n. 6.484/20, que “dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orça-
mentária do Município de Campo Grande/MS, para o exercício financeiro de 2021, e dá 
outras providências”.

LOA 2021

• Lei n. 6.536/2021, que “estima 
a receita e fixa a despesa do município 
de Campo Grande para o exercício de 
2021, e dá outras providências”;

Para elaboração do PLOA 2021 
foram realizadas reuniões juntamente 
aos conselhos regionais para discus-
são e apontamento das prioridades a 
serem encaminhadas aos órgãos e en-
tidades do Município, de forma a subsi-
diar a elaboração do PLOA 2021.
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Arrecadação

Com o objetivo de promover a justiça fiscal no Município é realizado o trabalho de fiscalização das 
atividades econômicas e nos imóveis, assim como o atendimento e orientação sobre os tributos municipais.

IPTU – Imposto Predial e/ou Territorial Urbano 

Imposto cobrado sobre a propriedade imobiliária urbana, apresentando alíquotas de 1% para os 
imóveis prediais e de 1 a 3,5% para os imóveis territoriais, sobre o valor venal do imóvel.

Evolução Da Receita IPTU: 2017 – 2020

2017 2018 2019 2020

janeiro 171.706.928,56 183.467.200,69 182.073.853,56 189.815.532,02

fevereiro 29.447.661,25 41.975.224,77 29.326.493,67 24.626.623,08

março 14.579.956,24 13.846.140,01 12.644.480,09 12.283.945,75

abril 13.609.961,26 14.452.782,41 12.918.034,97 10.141.528,64

maio 15.211.712,14 13.309.458,95 11.797.402,49 10.850.182,72

junho 13.051.095,02 12.688.640,86 11.596.195,47 11.650.470,98

julho 13.204.938,91 12.929.238,43 12.668.199,95 12.551.556,66

agosto 13.142.705,66 12.877.092,71 12.786.637,78 12.323.983,86

setembro 13.274.818,59 19.799.813,94 13.414.779,32 12.067.317,65

outubro 30.991.867,71 25.667.397,98 12.294.689,50 11.836.520,48

novembro 25.614.425,31 13.931.445,29 12.801.255,40 12.174.102,61

dezembro 22.105.255,53 50.164.548,46 47.844.205,29 47.701.888,78

TOTAL 375.941.326,18 415.108.984,50 372.166.227,49 368.023.653,23

ISSQN -  Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

O ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços e sua arrecadação está diretamente rela-
cionada ao ritmo da atividade econômica do município. 
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2017 2018 2019 2020

janeiro 22.419.610,04 27.391.538,31 26.491.278,26 28.055.696,15

fevereiro 22.286.537,10 24.602.120,01 25.337.235,12 25.571.632,64

março 22.552.688,54 23.567.642,31 24.011.636,42 24.426.858,73

abril 22.534.283,77 25.237.118,88 25.249.375,68 22.730.660,27

maio 25.516.976,55 25.895.585,10 25.747.853,10 21.374.419,71

junho 24.962.591,49 25.570.312,84 25.029.111,10 23.409.280,57

julho 24.547.152,03 26.070.751,76 26.029.619,71 34.602.738,99

agosto 26.199.916,43 25.657.764,47 27.981.997,93 29.349.985,32

setembro 25.275.791,81 26.724.090,14 27.073.046,17 29.140.970,27

outubro 26.995.899,20 27.934.233,67 26.787.523,74 28.039.804,99

novembro 26.763.632,51 26.330.139,37 27.706.893,96 29.870.295,73

dezembro 34.967.700,19 33.423.044,83 32.430.432,61 33.020.049,74

TOTAL 305.752.785,66 318.404.341,69 319.876.003,80 329.592.393,11

2017 2018 2019 2020

janeiro 3.972.128,80 3.997.793,33 4.620.086,54 4.657.158,64

fevereiro 3.797.911,93 3.462.551,34 5.361.764,47 4.384.131,23

março 4.796.380,52 5.033.660,99 5.273.052,88 3.978.714,37

Evolução da Receita ISSQN: 2017 – 2020

ITBI -  Imposto Sobre Transmissão de Bens Móveis

Incide sobre as transações imobiliárias de caráter oneroso inter vivos e representa a evolução do 
setor imobiliário.

O recolhimento do ITBI ao Município é feito pelo adquirente ou cessionário do bem ou direito, 
podendo ser efetuado também, pelo cedente ou transmitente como responsável. No caso especial de 
permuta (troca de imóveis) o ITBI passa a incidir sobre o valor de cada um dos bens permutados.

A alíquota máxima do ITBI é calculada em 2% sobre o valor do imóvel, podendo ser diferenciada 
em caso de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, após análise de documentos e é pago 
em parcela única.

Evolução da Receita ITBI: 2017 – 2020
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abril 3.944.292,93 4.613.344,66 5.163.315,63 3.874.822,86

maio 5.315.807,00 5.131.115,03 5.195.330,06 5.410.451,00

junho 4.839.082,68 5.056.340,42 4.439.545,46 5.633.190,69

julho 4.827.197,56 5.279.755,14 5.825.070,39 7.512.972,93

agosto 4.645.192,30 5.765.903,91 6.089.168,36 6.925.168,22

setembro 4.163.626,95 4.608.481,34 5.030.897,05 6.194.027,72

outubro 4.424.506,87 6.551.851,53 6.450.216,32 8.126.017,54

novembro 4.949.887,01 6.738.832,53 7.800.857,68 6.546.248,72

dezembro 5.450.285,84 6.050.435,85 7.885.200,46 7.790.906,13

Total 55.126.300,39 62.290.066,07 69.134.505,30 71.033.810,05

Taxas 

São cobradas pelo exercício do poder de polícia visando regular a atividade do município e visan-
do o ressarcimento do investimento efetuado.

Evolução da Receita TAXAS: 2017 –2020

2017 2018 2019 2020

janeiro 12.245.549,31 29.948.413,00 14.450.581,21 17.539.078,70

fevereiro 10.321.820,28 6.764.409,70 10.785.731,55 10.662.850,71

março 1.904.779,80 4.298.314,01 2.552.759,53 2.119.651,68

abril 1.297.874,95 4.541.065,85 2.278.015,19 1.522.019,04

maio 1.667.008,64 2.633.573,47 2.218.189,69 1.934.336,22

junho 1.384.917,08 3.179.688,10 1.815.792,01 2.164.401,74

julho 1.414.902,43 2.253.273,78 2.395.628,64 2.558.125,69

agosto 1.416.530,31 2.185.660,43 2.618.324,07 2.162.346,70

setembro 1.282.548,06 1.904.789,89 2.099.748,63 5.481.041,59

outubro 1.925.189,53 1.928.920,31 1.962.592,65 2.319.918,96

novembro 1.579.033,33 1.692.214,34 2.090.119,05 2.005.130,31

dezembro 2.589.025,14 4.323.886,87 6.646.558,24 5.488.616,65

TOTAL 39.029.178,86 57.057.581,73 51.914.040,46 55.957.517,99
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Programa de Pagamento Incentivado (PPI SAÚDE) – Lei Complementar nº 393/2020

Imobiliário Econômico Total Geral

Total Geral R$ 60.533.533 R$ 25.318.564 R$ 85.852.097

Refis Saúde 2020

O Refis 100% Saúde surgiu por conta da crise causada pelo Covid-19, que impactou o município e 
também a população. Por isso, os descontos para pagamento aumentaram.

Com a Lei Complementar nº 393, de 11 de agosto de 2020, foram ofertados descontos de 100% 
nos juros e multas para pagamento à vista, e de 75% a 30% de descontos no parcelamento das dívidas.

Refis 100% Saúde abrangeu todos os débitos tributários ou não tributários vencidos, inscritos ou 
não na dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não. Ele não abrange o IPTU 2020, 
infrações de trânsito, indenização devida ao município e débito de natureza contratual, contrapartida 
financeira, outorga onerosa, arrendamento ou alienação de imóvel.

Concurso IPTU Dá Prêmios 2020

Considerando a necessidade de beneficiar e premiar os bons contribuintes que cumprem com 
suas obrigações junto ao Fisco Municipal com o intuito de incentivar o pagamento em dia do Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU, foi realizado o Concurso IPTU dá Prêmios/2020:

• 19/6/2020 – 1º sorteio;

• 19/8/2020 – 2º sorteio e entrega dos prêmios do 1º sorteio;

• 19/10/2020 – 3º sorteio e entrega dos prêmios do 2º sorteio;

• 11/12/2020 – entrega dos prêmios do 3º sorteio.

Foram sorteados e entregues 24 prêmios no total, que consistiram em: 3 automóveis Renault Kwid, 
3 motocicletas Honda CG 160 Start, 9 aparelhos de ar condicionado Split de 9.000 Btus Elgin e 9 televi-
sores Led Smart TV de 43 polegadas AOC.
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Nota Fiscal Premiada 

A campanha criada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande tem como objetivo premiar o cida-
dão que solicitar a emissão da NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica), quando houver uma prestação 
de serviços em que haja aplicação de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Em decorrência da Pandemia da Covid-19 (novo coronavírus), os sorteios de prêmios ficaram em 
suspenso pelo período de 03 meses, conforme publicado no Decreto n. 14.215, de 23 de março de 2020, 
haja vista termos declarados pela organização municipal de saúde (OMS). Os sorteios foram retomados 
conforme Decreto n. 14.374, de 2 de julho de 2020.

Cronograma de Sorteios Nota Fiscal Premiada 
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Call Center de Cobrança

Com o objetivo de diminuir o índice de inadimplência sobre os tributos municipais a SEFIN im-
plantou o serviço de “Call Center”, com a finalidade de informar e cobrar os débitos junto ao município 
e apresentar os benefícios que a adimplência traz aos contribuintes, disponibilizando ferramentas de 
pagamentos a fim de facilitar a quitação das dívidas com a Prefeitura.

Período JANEIRO a NOVEMBRO 2020

Através da análise do painel, a SEFIN demonstra o excelente resultado de recuperação de crédito 
da dívida ativa do município.

• Valor recuperado imobiliário: R$ 114.878.494,18

• Valor Recuperado Econômico: R$ 15.864.560,92

• Número de Ligações de cobrança efetuadas: 462.853

Outro aspecto positivo observado é o êxito na atualização cadastral:

Em relação à localização do contribuinte que era em 2018 de 26,88%, em 2019 42,71% e após a 
atualização efetuada pela DICOB está em 54,30%.

Em relação ao cadastro do imóvel x titularidades foram identificadas, solicitadas e realizadas um 
total de 18.631 regularizações de averbações pelo Call Center.
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Execução Orçamentária e Financeira

A SEFIN executa os atos e fatos da Administração Pública, atendendo as normas de execução or-
çamentária, definindo a programação das despesas das unidades orçamentárias, com vistas a manter o 
equilíbrio entre receita e despesa.

Receita 

ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA

2017 2018 2019  2020

RECEITAS CORRENTES 3.131.608.430,04 3.312.006.365,28 3.600.964.130,95 4.139.865.444,79

RECEITA TRIBUTÁRIA 922.691.670,69 1.018.787.573,72 1.000.290.280,15 1.024.385.410,02

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 245.535.315,52 286.109.127,46 290.993.466,54 354.955.526,28

RECEITA PATRIMONIAL 78.722.311,62 25.136.480,91 21.643.909,47        14.596.761,49

RECEITA INDUSTRIAL 8.627.676,86 11.121.247,77 -                            -   

RECEITA DE SERVIÇOS 14.803.528,82 20.023.590,45 24.078.153,61 18.600.811,65

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 1.775.315.558,87 1.856.382.746,58 2.045.715.491,74   2.491.504.336,11

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.912.367,66 94.445.598,39 218.242.829,44      235.822.599,24

RECEITA DE CAPITAL 47.788.195,21 78.989.080,92 136.446.710,27 98.335.998,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 28.827.794,59 49.193.123,18 88.927.177,63        68.898.568,72

ALIENAÇÃO DE BENS 487.889,78 625.812,47 1.071.247,56          1.077.560,92 

AMORTIZAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMOS

350.416,56 152.930,72 9.784.699,94 10.053.683,12

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 18.122.094,28 29.017.214,55 36.663.585,14        18.306.185,24

RECEITAS CORRENTES 
INTRAORÇAMENTÁRIAS

114.938.224,64 117.223.993,53 175.274.684,15      241.795.149,01

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES AO 
RPPS

114.938.224,64 117.223.993,53 175.274.684,15      241.795.149,01

DEDUÇÃO DE RECEITAS 136.187.635,20 148.000.913,28 155.882.306,67      156.651.001,51 

DEDUÇÃO DE RECEITA 
PATRIMONIAL

726.681,09 494.794,37 124.580,85               19.316,20 

DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES

135.460.954,11 147.506.118,91 155.757.725,82      156.631.685,31

TOTAL 3.158.147.214,69 3.360.218.526,45 3.756.803.218,70 4.323.345.590,29
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Despesa

ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA

2017 2018 2019  2020

DESPESAS CORRENTES 3.001.329.680 3.246.364.449 3.640.176.760 3.897.759.777

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.746.919.669 1.964.153.847 2.176.701.454 2.367.578.029

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 19.922.473 23.838.693 29.518.561 18.681.602

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.234.487.536 1.258.371.908 1.433.956.743 1.511.500.144

 

DESPESAS DE CAPITAL 165.960.175 226.800.096 271.745.543 231.011.749

INVESTIMENTOS 125.354.079 185.554.099 217.184.494 184.835.368

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.815.620 11.687.212 4.813.573 3.908.802

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 37.790.475 29.558.783 49.747.475 42.267.577

TOTAL 3.167.289.855 3.473.164.545 3.911.922.303 4.128.771.526

Dados preliminares referentes ao Poder Executivo Municipal pendentes do fechamento do balanço em 31/03/2021.

Controle

É ferramenta imprescindível para obtenção dos resultados da Administração, evitando desvios 
quanto ao cumprimento dos Programas de Governo, à qualidade do gasto e à legalidade dos atos da 
execução orçamentária. Com essas diretrizes, são realizadas o acompanhamento das dotações orça-
mentárias, dos contratos, dos convênios e das prestações de contas do Município.

Contabilidade

A Sefin realiza as ações e serviços relativos à coordenação e a implementação das atividades de 
contabilidade geral das execuções orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundos e fundações municipais. 

Coordenadoria de Perícia Econômico-Financeira (CPEF)

Foram elaborados 253 cálculos periciais nas áreas cíveis, trabalhistas e previdenciárias, totalizando 
751 perícias ao longo da gestão 2017/2020.  Este trabalho, realizado em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Gestão (Seges) e a Procuradoria-Geral do Município (PGM), rendeu uma economia aos cofres 
públicos em 2020 no valor de R$ 7.213.002,09 (sete milhões duzentos e treze mil e dois reais e nove 
centavos), e no acumulado 2017/2020 R$ 271.236.677,41 (duzentos e setenta e um milhões duzentos e 
trinta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos).   

Este valor impugnado em processos judiciais deixa o município com maior capacidade para comprar 
os insumos necessários para a educação, saúde, segurança pública, em obras tais como: merenda escolar, 
remédios, viaturas, asfalto, e demais despesas correntes.  Os 5 (cinco) princípios da Administração Pública 
são cumpridos a fim de tornar a defesa do erário público uma fonte de inspiração para sua continuidade. 
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RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE PERÍCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA

 2017 2018 2019 2020 Gestão 2017/2020

Economia 75.613.195,28 9.388.897,51 179.021.582,53 7.213.002,09 271.236.677,41

Perícias 89 128 281 253 751

Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos 
Municípios Brasileiros - PNAFM III

O presente Projeto tem como escopo a melhoria da eficiência, qualidade e transparência da 
gestão pública municipal, visando à modernização da administração tributária e fiscal e, ainda, a qua-
lificação do gasto público do Município de Campo Grande, através do cumprimento dos seguintes 
objetivos estratégicos:

• Aumentar a capacidade de cobrança da Dívida Ativa;

• Melhorar a arrecadação de IPTU, ISS e os demais tributos por meio de ações que gerem 
equidade e justiça fiscal;

• Atualizar o Cadastro Municipal e ampliar os mecanismos de fiscalização;

• Melhorar a compreensão técnico específica do uso e ocupação do solo urbano e rural por 
meio de tecnologias de sensoriamento remoto;

• Reestruturar a área de TI, buscando subsidiar as aquisições que serão derivadas da execu-
ção dos produtos;

• Melhorar a gestão Administrativa Fiscal.
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Unidade de Execução Municipal – UEM/SEFIN

A UEM está vinculada administrativamente a Diretoria-Executiva de Modernização da Administra-
ção Fazendária (DIREX). Além da Coordenação-Geral do Programa, ela conta com mais três (03) coorde-
nadorias, sendo elas: Técnica e de Monitoramento, Financeira e Administrativa. A UEM/SEFIN compete à 
incumbência de elaborar, coordenar e supervisionar o Projeto inserido no PNAFM – 3ª Fase, bem como 
administrar os recursos financeiros e demais obrigações que forem estabelecidas no contrato de su-
bempréstimo firmado com a Caixa Econômica Federal (CEF), agente financeiro da União. 

Assinado em julho/2019, o contrato de subempréstimo entre a Caixa Econômica Federal – CEF e 
este Município terá vigência até janeiro/2023. O recurso total é de 27.777.777,78 (vinte e sete milhões 
setecentos e setenta e sete mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), sendo R$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) do financiamento e 2.777.777,78 (dois milhões setecentos 
e setenta e sete mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) de contrapartida do mu-
nicípio. São partes integrantes da 3ª fase do projeto as seguintes secretarias:

• Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação – AGETEC;

• Controladoria Geral de Fiscalização e Transparência – CGM;

• Procuradoria Geral do Município – PGM;

• Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB;

• Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento – SEFIN;

• Secretaria Municipal de Gestão – SEGES;

• Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR.

O recurso disponível está sendo investido em capacitações, consultorias, serviços técnicos que 
não configuram consultoria, equipamentos e sistemas de tecnologia da informação e comunicação e 
equipamentos de apoio operacional e foi subdividido conforme gráficos abaixo:
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Comitê Gestor da Rede PNAFM - COGEP

O COGEP - Comitê Gestor da Rede PNAFM, foi criado para pro-
mover e articular o desenvolvimento de ações de cooperação e inte-
gração entre os municípios integrantes do PNAFM, bem como o com-
partilhamento de soluções e produtos, o intercâmbio de experiências 
e a gestão do conhecimento.

São previstas três (03) reuniões anuais do COGEP, para que haja o 
compartilhamento de informações, experiências e exposição de dúvi-
das, porém no exercício de 2020 com o momento de pandemia vivido 
mundialmente, não foi possível que se realizassem as reuniões pre-
senciais; dessa maneira, em busca de manter a eficiência com que são 
geridos os recursos previstos no PNAFM, se realizou em 20 de agosto 
de 2020, o 1º COGEP digital, que teve como tema central da reunião 
os Projetos de Impacto em época de pandemia (experiência de For-
taleza), com a palestrante Christina Machado Públio – Secretária-Exe-
cutiva de Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza – SEPOG. 

O COGEP buscando manter a excelência nas ações desenvolvi-
das, e também como forma de auxiliar o fechamento do exercício de 
2020, realizou a 2ª Reunião Virtual do Comitê Gestor da Rede PNAFM, em 27 de novembro de 2020, das 
9h30 às 11h30 horas.

A pauta para discussão foi levantada através de uma pesquisa entre os integrantes das UEMs, e foram 
definidos dois pontos de extrema importância para a rede de municípios integrantes do PNAFM, sendo eles: 

• problemas de execução do projeto no sistema SEEMP; 

• encerramento do exercício.
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Em 18 de dezembro de 2020 foi realizada a 3ª e última reunião virtual do COGEP, com o objetivo de 
auxiliar os municípios no processo de transição dos governos municipais do PNAFM após as eleições.

As palestras foram realizadas pelos integrantes da Unidade de Coordenação de Programas - UCP 
do Ministério da Economia, do Banco Interamericano do Desenvolvimento – BID e da Caixa Econômi-
ca Federal – CAIXA. 

Revisão ao Projeto PNAFM 3ª fase

Ainda no 2º semestre de 2020, realizamos a 2ª revisão ao Projeto, considerando que a maior parte 
dos insumos previstos se refere à tecnologia, os valores previstos foram impactados diretamente pela 
alta do dólar, portanto fez-se necessário rever as prioridades e readequar o Projeto.

Mesmo enfrentando um ano atípico em decorrência da Pandemia do Covid-19, conseguimos re-
alizar projetos totalizando R$ 3.265.683,08 (três milhões duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e 
oitenta e três reais e oito centavos), incluindo capacitações, serviços técnicos que não configuram con-
sultoria e aquisições de equipamentos e sistemas de tecnologia da informação e comunicação, com 
execução total do projeto em 11,76%, conforme demonstrado abaixo:
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SECRETARIA
MUNICIPAL 

DE GESTÃO -
SEGES

A SEGES tem por atribuição aperfeiçoar a gestão administrativa, fortalecendo e valorizando a ges-
tão de recursos humanos, de patrimônio e de serviços, visando a melhoria contínua da gestão pública 
e da prestação de serviços à sociedade.

Formação Profissional

Atualiza o Cadastro de Estagiário com o registro dos estudantes interessados em realizar o estágio 
de complementação educacional nos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal e elabora os Termos 
de Compromisso para serem celebrados com estagiários selecionados e admitidos para prestar servi-
ços, com a interveniência da instituição de ensino ou através do agente de integração credenciado.
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SE
CR

ET
A

RI
A

QUANTITATIVO ANUAL DE ESTAGIÁRIOS/2020 
ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO

MÊS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup

AGEREG 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2

AGETEC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - -

AGETRAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

AMHA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1

FUNESP - - - - - - - - - - -

FUNSAT - - - - - - - - - - -

IMPCG - - - - - - - - - - -

PGM 12 22 23 23 19 18 20 24 23 22 20

PLANURB - - - - - - - - - - -

SAS - - - - - - - - - - -

SECTUR 5 5 5 5 5 3 1 1 1 - -

SEDESC 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SEGOV 17 22 23 22 22 22 21 21 19 18 18

SISEP 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 1

SEGES 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

SEMADUR 40 50 52 52 52 49 49 53 54 41 35

SEMED 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 19

SEMMU - - - - - - - - - - -

SEFIN 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SESAU - - - - - - - - - - -

Total Geral 123 149 155 153 149 143 141 147 145 126 107

QUANTITATIVO ANUAL DE ESTAGIÁRIOS /2020

UNIDADE QUANTITATIVO

EMEI 11

ESCOLAS MUNICIPAIS 57

TOTAL 68
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO/IES

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUANTITATIVO

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS -

FACSUL -

FCG -

UCDB 06

UEMS -

UFMS 03

UNIASSELVI -

UNIDERP Interativa -

UNIDERP Matriz -

UNIGRAN Capital 05

ANHANGUERA EDUCACIONAL -

UNOPAR 07

TOTAL 21

RELATÓRIO DAS CONVOCAÇÕES ESTÁGIO REMUNERADO/2020

AGRONOMIA ARQUITETURA DIREITO ENG. CIVIL ENG. SANIT.  
AMBIENTAL PEDAGOGIA TURISMO TOTAL

1 28 55 20 15 1 3 123

Renovações de Termo de Credenciamento com as Instituições de Ensino

CIEE, CLARETIANO, UFMS, UNIASSELVI, UNIGRAN CAPITAL, UNIGRAN DOURADOS, FACSUL, FCG, 
UNINTER, UNOPAR.

Renovações de Termo de Cooperação com as Instituições de Ensino

CLARETIANO, FIC, UEMS, UNIASSELVI, UNIGRAN CAPITAL, UNIGRAN DOURADOS, ANAHANGUERA 
INTERATIVA, AHNHEMBI MORUMBI, FACSUL, FCG, UNINTER, UNOPAR.

Credenciamento com novas Instituições de Ensino

INSTED, ÚNICA E SER.
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RELATÓRIO PROCESSO SELETIVO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

SECRETARIAS EDITAL QUANTIDADE PUBLICAÇÃO CONTRATADOS

AMHASF
EDITAL N. 01/2020, FUNÇÃO 

DE DESENHISTA-CADISTA. 
1

DIOGRANDE N. 5.806, 
DE 16/01/2020

01

FUNESP
EDITAL N.02/2020                                                                                                            

FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DE ESPORTE E LAZER 
CADASTRO 

RESERVA
DIOGRANDE N. 5.825, 

DE 07/02/2020
02

SISEP

EDITAL N.03/2020                                                                                                                   
FUNÇÕES DE ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIO, 

ENCARREGADO DE CEMITÉRIO, COVEIRO E 
PEDREIRO 

16
DIOGRANDE N. 5.844, 

DE 02/03/2020
16

SESAU

EDITAL N. 05/2020 PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 
PESSOAL PARA ATUAR NO PROGRAMA SAÚDE EM 

AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

80
DIOGRANDE N. 5.873, 

DE 24/03/2020.
80

SEFIN
EDITAL N. 06/2020                                                                   

FUNÇÃO DE OPERADOR DE TELEMARKETING 
40

DIOGRANDE N. 5.926, 
DE 07/05/2020

  80

SEDESC
EDITAL N. 07/2020 FUNÇÃO DE AUXILIAR DE 

INSPEÇÃO E MÉDICO VETERINÁRIO 
69

DIOGRANDE n. 5.941, 
DE 20/05/2020

66

TOTAL 206 TOTAL 245

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PROCESSUAIS ELABORADAS PELA ASSESSORIA JURÍDICA

PROCESSOS

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA/ESPECIAL/INVALIDEZ 405

PROMOÇÃO FUNCIONAL 220

EXONERAÇÃO/VACÂNCIA 20

REMOÇÃO 00

READAPTAÇÃO DEFINITIVA 35

ESTABILIDADE GESTANTE/LICENÇA MATERNIDADE 201

ABONO DE PERMANÊNCIA 312

JORNADA ESPECIAL 260

INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS 30

AFASTAMENTO 50

REVISÃO DE PAGAMENTO 100

REVISÃO FUNCIONAL 100

LICENÇA CAPACITAÇÃO 152

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 252

PARECERES 150

TERMOS 50

OFÍCIOS 250
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Escola de Governo de Campo Grande – EGOV

Novos servidores atendidos pela formação básica: _____ 85

Pontuais 100% on-line: ___________________________ 1.543

Cursos Pontuais demanda: ________________________ 203

Cursos Extensão UFMS: ___________________________ 394

Cursos Pontuais Híbridos: _________________________ 206

Servidores capacitados: ___________________________ 2.431

Convênios firmados em 2020: ______________________ 29

CANDIDATOS CONVOCADOS E EMPOSSADOS EM 2020

CERTAME CONVOCADOS EMPOSSADOS

CONCURSO SEMED/2016 548 444

CONCURSO PMCG/2016 117 84

CONCURSO SESAU/2019 916 623

CONCURSO SEFIN/2019 40 40

CONCUROS PGM/2019 13 12

REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

CERTAME AUTORIZADO EMPRESA CONTRATADA COMISSÃO DESIGNADA

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 
TÍTULOS PARA CARGO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
X - -

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
PARA O CARGO DE GUARDA 

MUNICIPAL – 3ª CLASSE
X X X
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A Seges Coordenou 
o Programa para 
ajudar a minimizar 
efeitos da nova 
rotina com a Covid-19

Divisão de editoração do Diário Oficial de Campo Grande – 
Diogrande

A Divisão de Editoração do Diário Oficial de Campo Grande – DIOGRANDE é responsável pela co-
ordenação, administração, acompanhamento e execução das atividades de montagem, diagramação, 
editoração e divulgação, por meio eletrônico, do Diário Oficial de Campo Grande e demais atribuições 
estabelecidas no Regimento Interno desta Secretaria.

Biblioteca

Contribui na garantia da democratização do acesso à informação por meio da disponibilização das 
legislações (Decretos e Leis) necessárias ao desenvolvimento da cidade.

MATÉRIAS RECEBIDAS PELO E-DIÁRIO

RESUMO DE STATUS DE MATÉRIAS – DE JANEIRO A NOVEMBRO / 2020

Matérias recebidas (interno/externo) 12.937

Matérias devolvidas 566

Matérias publicadas 12.371

DIAGRAMAÇÃO DIOGRANDE

ATIVIDADES
UNIDADE 

DE MEDIDA
DATA

DIÁRIOS 
OFICIAIS

DIÁRIOS 
OFICIAIS EXTRAS

SUPLEMENTOS

Diagramação de matérias, 
acompanhamento e controle 
de impressão do DIOGRANDE

Edições
Janeiro a 

Novembro2020
227 122 70
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Arquivo e gestão de documentos

Compete promover o arquivamento, a guarda, a conservação, a utilização, a reprodução e a inci-
neração de processos e documentos, orientando e supervisionando as atividades de arquivo exercidas 
pelos órgãos e entidades municipais. As condições sobre prazos e condições de guarda e descarte de 
documentos dos órgãos e entidades da administração pública municipal estão estabelecidas no Decre-
to n. 10.696, de 23 de dezembro de 2008.

Atos Normativos Digitalizados, Catalogados e Indexados na BDL: _______________ 465

Leis Complementares Consolidadas e disponibilizadas para pesquisa: ___________ 386

Desarquivamento de Processos: __________________________________________ 1.576

Processos não atendidos:________________________________________________ 38

Processos recebidos para arquivamento: ___________________________________ 42.651

Recursos Humanos 

As atividades de recursos humanos da PMCG são gerenciadas pela SEGES, atuando na formulação 
de políticas de estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento das pessoas, cujas atividades en-
volvem o planejamento, a coordenação, a supervisão, o controle e a execução da seleção e admissão, 
através da realização de concursos públicos, nomeações e controle de cargos efetivos e a admissão de 
temporários por convocação ou contratação.

DIVISÃO DE CONTROLE FUNCIONAL

Abono de Permanência 116

Adicional de Tempo de Serviço 100

Análise Formal Aposentadoria/Abono 421

Aposentadoria 959

Declaração 1.599

Férias 22.576

Férias-Prêmio 201

Incorporação de Vantagens 01

Jornada de Trabalho Especial 66

Licença Adotante 02

Licença Doença em Pessoa da Família 1.039

Licença Gestante 488

Licença para Acompanhar Cônjuge 8

Licença para prestar Serviço Militar 00

Licença para Tratamento de Saúde 10.737

Licença para Tratar de Interesse Particular 78

Promoção Horizontal 1.133

Prorrogação Licença Maternidade 586

Readaptação Provisória 447

Salário-Família 521
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A SEGES entregou a customização dos módulos de 
Perícias Médicas e Controle de Frequência do Sistema 
de Gestão de Recursos Humanos – ERGON.

Processo de implantação do módulo eSocial que 
funcionará integrado ao Sistema de Gestão de Recursos 
Humanos - ERGON, adquirido com recursos do Progra-
ma Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e 
Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM.

Envio mensal das informações dos Atos de Pessoal 
e Folha de Pagamento ao Tribunal de Contas do Estado 
do Mato Grosso do Sul.

A SEGES está finalizando o levantamento para Au-
tomação dos Processos da Central de Atendimento ao 
Cidadão - CAC ao PMAT (Programa de Modernização da 
Administração Tributária).

Despesas com pessoal dos meses janeiro a novembro + 13º/2020: _______ R$ 1.761.674.323,80

Servidores ingressados por concurso em 2020: _______________________ 1.203

Vale Transporte / passe servidor dos meses de janeiro a novembro 2020: __ R$ 2.452.052,10
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Diretoria Geral de Compras e Licitação

A Diretoria Geral de Compras e Licitação – DICOM tem por finalidade coordenar e executar os 
procedimentos relativos aos processos licitatórios para as aquisições de materiais e equipamentos, de 
prestação de serviços, obras e serviços de engenharia, alienação de bens móveis, assim como: formula-
rem as políticas e as diretrizes para o processamento de compras de bens e contratações de serviços, e 
ainda, propor padronização de procedimentos e rotinas de aquisições de bens e contratação de servi-
ços e obras no âmbito do Poder Executivo.

À DICOM compete a implantação, cadastramento e gerenciamento do cadastro de fornecedores 
do Poder Executivo, mantendo atualizado e confiável para consultas e uso na habilitação de licitantes 
interessados em fornecer materiais e serviços a órgãos e entidades do Poder Executivo, no ano de 2020 
foram realizados 333 cadastros de fornecedores e 204 renovações.

ESPECIFICAÇÃO 2020

Adesão a Ata de Registro de Preços pelo Município 09

Adesão a Ata de Registre de Preços do Município 13

Ata de Registro de Preços 98

Chamada Pública 01

Concorrência 29

Concurso 0

Convite 0

Credenciamento 02

Dispensa de Licitação 258

Inexigibilidade 31

Leilão de Bens Inservíveis para a Administração Municipal 0

Pregão Eletrônico 198

Pregão Presencial 0

Tomada de Preços 07
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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS - SEGOV

A Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) atua na administração muni-
cipal como órgão de assessoramento técnico, político e administrativo ao Prefeito e à Vice-Prefeita. É 
formada pelos setores: 

• Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados (AAOC); 

• Coordenadoria-Geral de Atendimento ao Cidadão (CGAC);

• Coordenadoria-Geral de Gestão do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC);

• Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica (DPGE); 

• Junta de Serviço Militar. 

Também pelas subsecretarias: 

• Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU); 

• Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea)

• Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv);

• Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu).
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AAOC - Assessoria De Assistência Aos Órgãos Colegiados

A assessoria de assistência aos Órgãos Colegiados (AAOC) é um órgão de execução programático, 
vinculado à Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, cuja principal atribuição é o aco-
lhimento de 25 conselhos; presta assessoria técnica a 1.200 conselheiros que compõem os conselhos 
municipais, assim como a 9 comissões intersetoriais ligadas às áreas da saúde, infância e adolescência, 
1 Comissão Permanente de Ética dos cinco conselhos tutelares e 1 comitê da área do transporte.

• A AAOC desenvolve trabalho de assistência técnica aos órgãos colegiados criados regular-
mente por legislação municipal;

• Coordena atividades de auxílio técnico-administrativo e jurídico em apoio a todos os conselhos;

• Articula-se com os órgãos da administração pública municipal, possibilitando o pleno fun-
cionamento dos conselhos;

• Propicia condições físicas e organizacionais para o desempenho de suas atividades;

• Acompanha a tramitação de matérias de interesse de todos os conselhos criados pela mu-
nicipalidade;

• Incentiva e apoia a atuação dos conselhos, além de acompanhar os programas e projetos 
aprovados pelo Executivo;

• Encaminha para assinatura do Chefe do Executivo as minutas de nomeação e recondução 
de conselheiros, assim como as deliberações aprovadas pelo pleno, acompanhadas de 
pareceres, conforme as normas em vigor no município;

• Mantém, sob sua guarda, arquivo atualizado da documentação dos diversos colegiados e 
da Assessoria;

• Mantém atualizado o cadastro de entidades e órgãos que possuem assento nos conselhos 
municipais;

• Define prioridades e ordena a realização de tarefas a ser executadas pelos assessores técnicos;

• Divulga matérias veiculadas na imprensa e de interesse dos colegiados;

• Encaminha atos normativos de nomeação e recondução de conselheiros, publicados no Di-
ogrande, para homologação da Câmara Municipal de Campo Grande, conforme preconiza 
a Lei Orgânica Municipal;

• Desempenha outras atividades correlatas em cumprimento à legislação vigente dos con-
selhos municipais.
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CGAC – Coordenadoria-Geral de Atendimento ao Cidadão

1. Apresentação

A Coordenadoria-Geral de Atendimento ao Cidadão, cuja missão primária é contribuir para a me-
lhoria do serviço público, é responsável pelo atendimento, por meio da Central-156, a reclamações, 
sugestões e elogios referentes aos serviços públicos prestados na cidade, tornando-se um serviço es-
sencial à população campo-grandense.

Além disso, o trabalho desenvolvido pela plataforma Fala Campo Grande resulta na maior aproxi-
mação com o munícipe, demonstrando a importância do setor na estrutura da Secretaria Municipal de 
Governo e Relações Institucionais.

2. Descrição das Atividades Realizadas

2.1 Coordenadoria de Teleatendimento

2.1.1 Central 156

O serviço de atendimento 156 estabelece um canal de comunicação entre a população e a Pre-
feitura Municipal de Campo Grande, fornecendo informações e agendamentos, além de centralizar e 
encaminhar os pedidos de serviços, sugestões e reclamações aos setores competentes, acompanhando 
as solicitações e prazos de resposta, com o objetivo de agilizar os serviços prestados à população, assim 
como otimizar os recursos públicos.

A Central-156 atendeu a inúmeros munícipes, dirimindo as mais diversas dúvidas, conforme espe-
cificações seguintes:

Ligações da Central 156

RECEBIDAS

ATENDIDAS
58.211

46%

RECEBIDAS
68.840

54%
ATENDIDAS
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2.1.2 Informações e orientações da Central do IPTU e da Central do Cidadão

• IPTU/ISS/melhorias e informações de opções de pagamento;

• Outros serviços e informações referentes às atividades e atribuições desenvolvidas pelas 
secretarias municipais e demais unidades administrativas pertencentes à Administração 
Pública Municipal direta e indireta.

2.1.3 Agendamento de atendimentos das secretarias da PMCG

• Retirada de carta de habite-se e alvará de construção, além de outros agendamentos.

2.1.4 Atendimento – Disque denúncia/Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana (Semadur)

• Diversas denúncias relacionadas à parte ambiental e outras informações referentes ao 
meio ambiente e desenvolvimento urbano.

2.1.5 Atendimento Disque 118/Agência Municipal de Transporte e 
Trânsito (Agetran)

• Registro de reclamações de trânsito e outras informações e serviços referentes à Agetran.

2.1.6 Atendimento Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

• Solicitações relacionadas à parte de obras e infraestrutura.

A Central 156 recebeu 68.840 ligações no 1º semestre de 2020, das quais 58.211 foram atendidas, 
o que representa um percentual de 85% de atendimento.

2.1.7 Assuntos mais tratados pela Central 156:
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O número de ligações recebidas em março teve um aumento considerável; foram recebidas 12.054 
ligações, com o percentual de atendimento de 82%. Esse aumento aconteceu em virtude dos impactos 
causados pela pandemia da Covid-19, principalmente para esclarecimento dos decretos publicados.

De janeiro a novembro/2020, foram recebidas 120.381 ligações, sendo atendidas 105.086, com o 
percentual de atendimento de 87% (oitenta e sete por cento).

Apresentamos a análise dos serviços prestados pela Central-156, em 2020, como uma importante 
ferramenta na gestão da Prefeitura de Campo Grande. A coleta de dados foi realizada na maior parte 
por meio de pesquisa documental, tendo como principal instrumento o banco de dados da Central-156, 
constante do sistema http//sip.campogrande.ms.gov.br.

2.2 Coordenadoria de Gestão e Análise de Indicadores

Responsável pelo tratamento e conversão dos dados obtidos por outras coordenadorias – como 
Teleatendimento e Atendimento Digital e Presencial – em relatórios úteis para a gestão da Prefeitura, 
também auxilia na produção de indicadores periódicos para os gestores medirem sua eficiência dentro 
do sistema Fala Campo Grande.

A Coordenadoria de Gestão e Análise de Indicadores é responsável por toda a apresentação da 
CGAC à Prefeitura, pois atua diretamente na elaboração de relatórios e gráficos.

2.2.1 Principais ações realizadas em 2020

• Pesquisa qualitativa nos bairros, pela qual foram entrevistadas 1.000 pessoas, com o intuito 
de levantar informações sobre as demandas de serviços de manutenção, trânsito e melhorias 
solicitadas pelos moradores. Essa pesquisa deu origem ao Relatório de Gestão 2017-2020.

• Emissão de relatório mensal, geral e por secretaria, avaliando quais são os serviços mais 
solicitados pelos contribuintes.

• Emissão de relatórios SIP mensais, trimestrais e semestrais, avaliando o desempenho da 
Central-156.

• Acompanhamento mensal do desempenho das secretarias, conforme a quantidade de or-
dens de serviço no sistema Fala Campo Grande.

Servidores da CGAC, realizan-
do a pesquisa qualitativa nos 
74 bairros da cidade
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2.2.2 Relatórios obtidos pelo sistema Fala Campo Grande

Gráfico demonstrando os 10 serviços mais solicitados por meio do sistema Fala Campo Grande 
(portal na web e aplicativo), da Central 156 e de indicações da CMCG:

Dados extraídos em 18/11/2020 do sistema Fala Campo Grande

2.3 Coordenadoria de Atendimento Digital

2.3.1 Plataforma Fala Campo Grande

Até 20.11.2020, a Coordenadoria de Atendimento Presencial e Digital, por meio da Plataforma Fala 
Campo Grande, recebeu 48.000 demandas, entre elogios, solicitações de serviços, reclamações e de-
núncias, dando o tratamento específico e necessário para cada uma, com as secretarias responsáveis. 

Desse quantitativo, aproximadamente 22.000 demandas são oriundas dos canais de teleatendi-
mento, web, aplicativo, telefone, e da Câmara Municipal de Campo Grande. 
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2.3.2 Integração dos sistemas Controle de Denúncias e Fala Campo Grande

Até 2019, duas plataformas de registro e processamento de demandas eram utilizadas pela Se-
madur – Controle de Denúncias e Fala Campo Grande –, gerando duplicidade de compreensão e re-
trabalho no processo de execução, razão por que, em 2020, foi planejada e executada a integração dos 
sistemas de atendimento de solicitações para Serviços e Denúncias.

Com a adequação dos sistemas, os processos tornaram-se mais simplificados e ocorreu a garantia 
da devolutiva ao cidadão mediante o status dos protocolos, o que passou a ser aplicado para todas as 
solicitações. Até 31.10.2020, foram registradas 2.072 denúncias aproximadamente, por meio da plata-
forma Fala Campo Grande.
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2.3.3 Solicitações para Agetec

Foram constatadas as necessidades de inclusão de algumas informações relevantes nas platafor-
mas de atendimento operacionalizadas pela Coordenadoria-Geral de Atendimento ao Cidadão, assim 
como de aperfeiçoamento dos sistemas e possíveis correções em sua estrutura digital.

Abaixo alguns dados referentes aos tipos de chamados abertos e o status atual:

2.3.4 Solicitações para Sisep

Entre as secretarias que utilizam a plataforma Fala Campo Grande, a Secretaria Municipal de Infra-
estrutura e Serviços Públicos detém maior demanda, ¾ aproximadamente, assim como a maior diversi-
dade de serviços oferecidos.

Com a alta demanda e devolutiva das respostas aos munícipes abaixo do ideal, foi designada uma 
equipe de trabalho direto da CGAC para formar uma força-tarefa, que atuou diretamente na Sisep, com 
o apoio dos servidores, para finalização das ordens de serviço que estavam em aberto há muito tempo.

Abaixo seguem alguns dados comparativos para exemplificação do trabalho realizado:
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Observa-se que o tempo médio de fechamento (TMF) das ordens de serviço reduziu consideravel-
mente após a atuação direta da equipe CGAC nos trabalhos realizados pela SISEP, o que demonstra os 
bons resultados obtidos pela equipe.

2.3.5 Solicitações para Agetran

Partindo do mesmo objetivo da força-tarefa da SISEP, foi designada também uma equipe de traba-
lho direto para atuar no fechamento das ordens de serviço que estavam em aberto na Agetran:

Os dados apresentados na tabela acima foram extraídos da plataforma Fala Campo Grande.

Reunião entre equipes 
AGETRAN e CGAC-SEGOV.

Obs: Números atualizados em 31/10/2019 | Fonte: FALA CAMPO GRANDE, Perfil Gestor de Sistema

2.4 Coordenadoria de Indicações da Câmara Municipal

Melhoria da eficiência da gestão das indicações

Indicações fechadas Indicações abertas Total de indicações

32949 24262 57211

58% 42% 100%
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Em outubro de 2019, as indicações da Câmara Municipal de Campo Grande no FALA CAMPO GRAN-
DE tinham índice de resposta (IR) de 58%. Das 57.211 indicações geradas até esse período, 32.949 (58%) 
tinham sido respondidas e 24.262 (42%) estavam em análise nas secretarias.

Outubro/2020

Obs.: Números atualizados em 31/out/2020 | Fonte: FALA CAMPO GRANDE, Perfil Gestor de Sistema

Indicações fechadas Indicações abertas Total de indicações

75.082 26.718 101.800

74% 26% 100%
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Em outubro de 2020, as indicações da Câmara Municipal de Campo Grande no Fala Campo Grande 
tinham índice de resposta (IR) de 74% (setenta e quatro por cento). Das 101.800 indicações geradas até 
esse período, 75.082 (74%) tinham sido respondidas e 246.718 (26%) estavam em análise nas secretarias.

2.4.1 Atividades 2020

Em junho de 2019, uma equipe da Câmara Municipal de Campo Grande passou a integrar o Fala 
Campo Grande. 

A equipe da Câmara também trabalha de maneira integrada com as equipes da Agetran, Sisep e 
Semadur; órgãos que juntos detêm 95% das demandas do Fala Campo Grande. Além da integração da 
equipe, foi realizado o mapeamento dos processos e procedimentos da equipe, possibilitando realizar 
melhorias no SFCG.

Auditorias são realizadas continuamente, visando identificar e corrigir possíveis falhas operacio-
nais. Dessa forma, o trabalho é atualizado e aperfeiçoado cotidianamente.

Reunião de início das atividades do Fala 
Campo Grande na SISEP em jan./20

Flyer 1ª Oficina temática Sisep 1ª Oficina temática SISEP em mai/2020
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FAC - Fundo de Apoio à Comunidade

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) foi instituído pela Lei n. 3.314, de 26 de dezembro de 1996, e 
tem como objetivo assistir famílias/indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. O Comitê 
Gestor do FAC, em conformidade com o Decreto n. 13.288, de 20 de setembro de 2017, tem por finalidade:

• Incentivar o desenvolvimento de programas e projetos na área de assistência social, que 
visam à melhoria da qualidade de vida da comunidade campo-grandense.

• Assegurar o desenvolvimento de ações na área da assistência social, de acordo com as neces-
sidades da comunidade, observando o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

• Apoiar entidades e instituições que desenvolvem ações voltadas às pessoas e indivíduos 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

• Desenvolver ações nas comunidades socioeconomicamente vulneráveis e buscar parcerias 
para sua efetivação no intuito de atender ao maior número de pessoas.

Atividades realizadas de janeiro a dezembro de 2020

Setor Psicossocial

 Orientação e assistência à população por intermédio da equipe do 
serviço social, preservando os direitos fundamentais do usuário.

Total de beneficiados: 90.522 famílias

Doando com cidadania

 Doação de cestas básicas, objetivando atender famílias/indivíduos em situação de vul-
nerabilidade social e econômica, ou em condições de calamidades e extrema pobreza e 
realizar atendimento com profissionais qualificados, visando acompanhar as famílias em 
situação de risco social.

Total de doação: 140 toneladas de alimentos
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Mulheres por Amor à Campo Grande

Oficinas de Geração de Renda 

Campanha do Agasalho

 Reunião para apresentar aos cola-
boradores do FAC (madrinhas, em-
presários, sociedade civil, dentre 
outros) ações, campanhas e proje-
tos desenvolvidos no decorrer do 
ano.

 Oficina de ovos de Páscoa de colher 
e técnicas de venda on-line: capa-
citou pessoas/indivíduos de todas 
as regiões de Campo Grande - MS. 
Curso ministrado pela professora 
Adir Diniz, disponível no canal do 
FAC pelo link https://www.youtube.
com/watch?v=zlytBdwRmC0&ab_
channel=FACCampoGrande

Total de inscritos: 354

 Doação de cobertores, ponchos, 
roupas, calçados e agasalhos para 
famílias em situação de vulnerabi-
lidade social residentes em Campo 
Grande e distritos.

Total de beneficiados com cobertores e 
ponchos: 21.148 
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Campanha do Agasalho

Projeto Oficina Pública de Ballet

 O FAC distribuiu caixas de coleta em 
vários pontos da cidade, com o ob-
jetivo de arrecadar agasalhos para 
doação.

Total de arrecadação de roupas de frio: 
10.000 peças

 Em parceria com a Fundação Mu-
nicipal de Esportes (Funesp), tem o 
objetivo de levar à comunidade o 
contato com a linguagem da dança, 
por meio da vivência do ballet, ex-
plorando saberes vinculados ao mo-
vimento, à música e à expressividade 
de sentimentos vividos nas diferen-
tes experiências de apresentações.

Número de inscritos: 142 participantes

Total de agentes sociais: 3 

Público-alvo: crianças e adolescentes (meninos e meninas de 4 a 14 anos)

Total de oficinas: 24

Número de núcleos e subnúcleos: 4 locais de atendimento

Número de modalidades: 1 

Visualizações de videoaula: 5.556
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Drive-Thru da Reciclagem

Centro de Classificação, Processamento e Manipulação de Alimentos 
do FAC (CCPMA/FAC)

 O drive-thru da reciclagem acon-
teceu entre 28 e 30 de outubro e a 
2ª edição, de 11 a 13 de dezembro, 
nos altos da Avenida Afonso Pena, 
em frente ao Aquário do Pantanal. 
Foram recolhidos papéis, plásticos, 
vidros, lâmpadas, pilhas, medica-
mentos vencidos, óleo de cozinha 
usado, eletrônicos e tecidos. Foram 
recebidos, ainda, descarte do seg-
mento pet (ração, caminhas e uten-
sílios em geral) e resíduos de sucata 
(bicicleta, ferro, geladeira).

Total coletado: 7,2 toneladas de resíduos

 O CCPMA/FAC promoveu parcerias 
com as Centrais de Abastecimento de 
Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS) e com 
a Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e de Ciência e Tec-
nologia (Sedesc). O projeto municipal 
de hortas urbanas disponibiliza fru-
tas, verduras e legumes, destinados 
às comunidades assistidas.

Total de kits de legumes, frutas e verdu-
ras: 14.312 
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Natal Solidário do FAC

 Tem como finalidade a arrecadação e aquisição de brinquedos para atender a crianças e adolescentes 
de comunidades socioeconomicamente vulneráveis. Esta campanha teve como executor o FAC, em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, empresas privadas e sociedade civil.

Total de beneficiados: 6.300

Centro Emergencial De Produção De Equipamentos De Proteção Individual 
(Epis) Do Município De Campo Grande-Ms – Incubadora Municipal Mário Covas

 Tem o objetivo de atender à necessidade emergencial de EPIs para servidores municipais e população 
em geral do Município de Campo Grande, produzindo máscaras em TNT e afins, por meio de equipes de 
costureiras, professoras e pessoal de apoio, contratados especialmente para esse fim.

Total de confecções: 630 mil máscaras 
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Ajuda do Bem 

Natal da Esperança 2020

 Busca incentivar instituições, pessoas físicas e 
jurídicas para doações de roupas e calçados 
por meio de atividades sociais que propor-
cionem melhor qualidade de vida e exercício 
pleno da cidadania, beneficiando famílias em 
situação de vulnerabilidade e exclusão social 
residentes em Campo Grande - MS e distritos.

 Participação na coordena-
ção e organização do Natal 
da Esperança 2020. Neste 
ano, devido à pandemia 
decorrente do coronaví-
rus-COVID-19, a Cidade 
do Natal não estará aberta 
à população. Entretanto 
a Prefeitura, por meio do 
FAC e da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo 
(Sectur), está promovendo 
seis iniciativas, que incluem 
eventos, feiras de artesana-
to e cortejos natalinos.
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DPGE – Diretoria Executiva de Planejamento 
e Gestão Estratégica

1. Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica 

A Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica está vinculada à estrutura organizacio-
nal da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais e tem como objetivos:

I – captar recursos com organismos e instituições financeiras de âmbito nacional e interna-
cional elaborando perfis de projetos, estudos e diagnósticos que possam induzir, apoiar e 
orientar potenciais investimentos;

II – desenvolver atividades de coordenação geral, controle e avaliação desses projetos, bem 
como gerenciamento físico-financeiro e contábil dos contratos de empréstimo firmados 
entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e os órgãos multilaterais de emprésti-
mos, entre outros.

2. Ações e atividades realizadas

A Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica coordena e supervisiona as atividades 
relacionadas à execução do Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande 
– Viva Campo Grande II, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e é um agente 
facilitador da Prefeitura Municipal de Campo Grande no processo de captação de recursos de financia-
mentos, convênios e contratos de repasse do Governo Federal.
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2.1 Programa de Desenvolvimento Integrado de Campo Grande

No decorrer de 2020, foram executadas diversas ações e contratações para a realização do Programa de 
Desenvolvimento Integrado de Campo Grande – Viva Campo Grande II. Entre elas as mais relevantes foram:

• Elaboração do projeto de requalificação da Rua Rui Barbosa, que consiste em obras do Cor-
redor Exclusivo de Transporte Coletivo Sul (segunda etapa de obras do Programa de Desen-
volvimento Integrado de Campo Grande – Viva Campo Grande II).

• Elaboração do projeto de requalificação do Quadrilátero Central, que consiste na revitaliza-
ção das vias da região central para a melhoria da estrutura urbana existente, minimizando 
a ação de degradação e o esvaziamento do centro da cidade (segunda etapa de obras do 
Programa de Desenvolvimento Integrado de Campo Grande – Viva Campo Grande II).

• Elaboração de projeto de requalificação de praças e parques (Parque Horto Florestal, Praça 
do Rádio Clube, Praça dos Arquitetos, Praça Aquidauana e Parque Esplanada), destinados 
às atividades culturais, à prática de exercícios físicos, ao convívio, à contemplação e leitura), 
integrados e acessíveis, com paisagismo apropriado e pavimentos adequados ao uso (alto 
impacto), privilegiando a formação de eixos de encontro e lazer, também favorecendo a 
circulação de pedestres e ciclistas.

Projetos de 
requalificação de 
praças e parques
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• Conclusão do projeto de Placebranding e Placemaking (estudo da vocação do espaço e do 
engajamento dos empresários, visitantes e lideranças) com consultoria especializada para 
a definição de diretrizes que visam ao fortalecimento da cadeia produtiva do varejo, após 
as obras de requalificação da Rua 14 de Julho.

Projeto de Placemaking e Marketing

• Contratação de consultoria em serviço técnico especializado para a Revisão do Plano Dire-
tor de Transporte e Mobilidade Urbana/PDTMU do Município de Campo Grande/MS (em 
andamento).

• Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básico, executivo e 
complementares para requalificação da área pública do Terminal Rodoviário Heitor Eduar-
do Laburu (em andamento).

• Contratação dos serviços de consultoria em arquitetura e urbanismo para a implementa-
ção de habitações de interesse social na área central de Campo Grande, para o apoio à 
Unidade Gestora do Programa em fase de instrução processual de parecer jurídico.
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• Conclusão dos trabalhos com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio de 
Mato Grosso do Sul (IPF/MS), para produzir estudo de impactos cumulativos solicitados 
pelo BID, para lidar com a aferição dos fundamentos das relações sobre queda de fatura-
mento feitas pelos comércios locais, em razão da obra da Rua 14 de Julho.

• Contratação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul 
(Sebrae/MS) com vistas à execução dos serviços de consultoria para estudo, desenvolvi-
mento e ações de engajamento e qualificação dos empresários localizados nos trechos de 
intervenção da obra de Requalificação da Rua 14 de Julho.

• Elaboração da Cartilha de Mobilidade Urbana com informações sobre as obras previstas 
dos corredores de transporte coletivo urbano e das estações de embarque e desembarque, 
em parceria com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

• Missões com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para pla-
nejamento e acompanhamento das atividades do Programa.

• Realização do projeto piloto de urbanismo tático na Rua José Antônio (entre a Rua Abrão 
Júlio Rahe e a Avenida Rodolfo José Pinho), onde foi recentemente instituído o Corredor 
gastronômico, turístico e cultural por intermédio da Lei Municipal n. 6.457, de 28 de maio 
de 2020. Trata-se de pequenas intervenções visando melhorar a experiência das pessoas 
nos espaços públicos e para construção colaborativa de futuros projetos para o corredor 
gastronômico.

Requalificação da Rua 14 de Julho
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2.2 Captação de recursos de convênios e contratos de repasse da União

A Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica é o agente facilitador no processo de 
captação e execução dos convênios e contratos de repasse junto às secretarias e fundações da estrutura 
da Prefeitura Municipal de Campo Grande. É também o órgão responsável pelo controle dos usuários da 
Plataforma Mais Brasil, garantindo assim o pleno funcionamento para se cadastrar propostas.

Em 2020 foram submetidas e/ou acompanhadas 18 propostas para a captação de recursos da União, 
envolvendo os Ministérios da Cidadania, da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Ciência, Tecnologia, Ino-
vação e Comunicações, do Turismo, do Desenvolvimento Regional, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Atualmente a Diretoria Executiva realiza também o acompanhamento de diversos projetos e ope-
rações de crédito. Os principais são:

• Modernização tecnológica urbana (Pró-Cidades): compreende a reestruturação de toda a 
infraestrutura de comunicação com a implantação de cabos de fibra óptica, que possibilita-
rá implementar o sistema de monitoramento ambiental do município, bem como ampliar 
o sistema eletrônico de aprovação de projetos e liberação de licenças, integrando todas as 
pastas que utilizam esses sistemas, imprimindo agilidade às demandas dos munícipes e 
empresários e incrementando as receitas do município.

• Reabilitação de áreas urbanas (Pró-Cidades): compreende a requalificação do Corredor Gas-
tronômico, Turístico e Cultural de Campo Grande: trata-se da requalificação do trecho da 
Avenida Bom Pastor, compreendida como corredor gastronômico, a fim de estabelecer um 
local de referência na cidade para as pessoas que apreciam a gastronomia, estabelecendo 
um espaço urbano aprazível, estruturado para proporcionar à população o convívio social; 
um local de lazer e cultura, garantindo a melhoria da qualidade de vida dos campo-gran-
denses, assim como promovendo o desenvolvimento econômico e turístico da cidade.

• Acompanhamento e apoio para finalização das obras do Centro Municipal de Belas Artes de 
Campo Grande.

• Acompanhamento e apoio para implantação da infraestrutura do Terminal Intermodal de 
Cargas de Campo Grande.

• Reabilitação de áreas urbanas: compreende a requalificação da área pública do Terminal 
Rodoviário Heitor Eduardo Laburu em Campo Grande, visando recuperar espaço ocioso e 
degradado na região central do município, direcionando-a para o exercício pleno de suas 
múltiplas funções e a preservação do patrimônio público, favorecendo a maior concentra-
ção de atividades econômicas, sociais e de circulação de pessoas. 

Projeto de Requalificação do Corredor Gastronômico, Cultural e Turístico da Avenida Bom Pastor
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• Elaboração do projeto para implantação de parque multiuso no Aterro de Resíduos de 
Construção Civil do Bairro Noroeste, a fim de solucionar a problemática ambiental e eco-
lógica da região, além de proporcionar lazer, esporte, contemplação e qualidade de vida 
para a comunidade do entorno, por meio da implantação do Parque Noroeste.

• Desenvolvimento do projeto para implantação de novos playgrounds nos bairros perifé-
ricos de Campo Grande/MS – projeto em parceria com o Ministério Público do Trabalho 
e Tribunal Regional do Trabalho, visando implantar o equipamento público, playground, 
em bairros periféricos de Campo Grande, a fim de atender à população com lazer e pro-
porcionar melhor qualidade de vida para as crianças da região (suspenso por causa da 
pandemia de Covid-19).

Projeto de requalificação da área pública do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu (antigo Terminal Rodoviário)

Projeto do Parque Multiuso do Noroeste

Parquinhos instalados nos bairros Bom Retiro e São Conrado
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2.3 Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - Meg-Tr

O Modelo de Excelência em Gestão é uma metodologia de referência utilizada para avaliação e 
busca retratar o estágio atual de desenvolvimento da organização (no caso o município de Campo 
Grande), bem como na definição de boas práticas que devem ser perseguidas para melhorar as entre-
gas ao cliente final (cidadão). 

Em 2020, a Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica e o Comitê de Governança e 
Gestão (criado pelo Decreto Municipal n. 14.245/2020) promoveram em conjunto as reuniões e oficinas 
para autoavaliação e elaboração do Plano de Melhorias Priorizadas que compõe o Modelo de Excelência 
em Gestão (Meg-Tr), envolvendo 16 secretarias e órgãos municipais.

Oficinas do Comitê de Governança e Gestão responsável pelo Meg-Tr

Projeto de revitalização e ampliação da 
Cidade do Natal

2.4 Projetos especiais

Em 2020 a Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica manteve seu foco em diversos 
projetos especiais, com destaque para:

• Projeto de Revitalização e Ampliação do espaço Cidade do Natal – visa proporcionar à po-
pulação de Campo Grande e aos visitantes do Estado um espaço permanente de eventos, 
adaptando a estrutura para um local de exposições e manifestações culturais.
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Figura 1 - Juramento à Bandeira 13/2/2020 – Parque Olímpico Ayrton Senna

JSM - Junta de Serviço Militar

A Junta de Serviço Militar (JSM) é um órgão de execução do serviço militar, conforme previsto na 
Lei do Serviço Militar n. 4.375, de 17 de agosto de 1964, que tem por finalidade cooperar para a prepa-
ração e mobilização de pessoal; também é responsável pelo alistamento de jovens do sexo masculino, 
a partir do ano em que completam 18 anos, para ingresso nas fileiras das forças armadas, assim como 
pela elaboração de documentos pertinentes às situações militares.

Por ocasião do alistamento militar, a JSM implanta informações cadastrais dos jovens no Sistema 
Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização (SERMILMOB), para que sejam encaminhadas à co-
missão de seleção, visando definir a situação militar e emitir os certificados militares.  O procedimento 
para regularizar a situação militar do cidadão consiste no fornecimento do Certificado de Dispensa de 
Incorporação correspondente a cada caso.

Além dessas atividades, a JSM realiza a organização dos processos de arrimo de família, notoriamente 
incapaz, adiamento de incorporação, transferência de força armada, reabilitação, serviço alternativo, recu-
sa à prestação do serviço militar, anulação de eximição e emissão da 2ª via de Certificado de Reservista. 

A entrega da 1ª via dos Certificados de Dispensa de Incorporação acontece mediante realização 
do Juramento à Bandeira, cerimônia cívica, em que são explanados os deveres dos brasileiros para com 
o Serviço Militar obrigatório, os motivos da dispensa do serviço militar inicial e a atenção necessária 
quanto a qualquer convocação de emergência.

 Em consonância com o Decreto n. 14.232, de 3 de abril de 2020, que trata das medidas de conten-
ção da propagação de contágio da COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, foram realizadas 
apenas duas Cerimônias de Juramento à Bandeira em 2020.
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Figura 3- Jovens dispensados do serviço militar inicial na Cerimônia de Juramento à Bandeira

Figura 4 – Tenente-Coronel Machado entregando o Certifica-
do de Dispensa de Incorporação

Figura 5 - VII Colóquio Fiscalização Coletiva #SIT – sentir, incluir e transformar sua 
empresa- em 18/2/2020

A convite da Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho, 
a Junta de Serviço Militar partici-
pou do VII Colóquio Fiscalização 
Coletiva #SIT – sentir, incluir e 
transformar sua empresa, visando 
orientar sobre a contratação de 
PcD, considerando a necessidade 
do documento militar obrigatório 
para ingresso de pessoas do sexo 
masculino, maiores de 18 anos, 
no mercado de trabalho.

Figura 2 – Chefe do Gabinete do Prefeito, Alex de Oliveira 
Gonçalves, entregando o Certificado de Dispensa de Incor-
poração
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Figura 7 - Novo ponto de atendimento na FUNSAT

Figura 8 - Atendimento realizado no Centro-Dia

Figura 11 - Atendimento realizado no Centro de Acolhimento 
Temporário na EM Doutor Plínio Barbosa Martins

Figura 6 - Inauguração do ponto de atendimento na Funsat. 
Da esquerda para a direita: Sílvia Matos – Secretária da JSM e 
Luciano Silva Martins – Diretor-Presidente da Funsat

Figura 9 - Atendimento realizado no CRAS Valéria Lopes da Silva

Figura 10 - Atendimento realizado no Cetremi – Jardim Anache

Criação do posto de atendimento da Junta de Serviço Militar na Fundação Social do Trabalho de 
Campo Grande (Funsat), com o objetivo de facilitar o fornecimento do documento militar e a isenção de 
taxas para pessoas que necessitam ingressar no mercado de trabalho com urgência.

Programa Funsat Itinerante – a Junta de Serviço Militar realizou atendimento no Centro de Triagem 
de Migrantes e População de Rua (Cetremi), no Centro-Dia de Referência para pessoas com Deficiência 
e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), com o fornecimento de documentos militares.
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De 1º de janeiro a 30 de novembro de 2020, foram prestados os seguintes atendimentos:

• Alistamentos militares: 6.571;

• Juramento à Bandeira – externo: 2;

• Certificados de Dispensa de Incorporação: 5.029;

• Certificados de Isenção: 62;

• Certificados de Dispensa do Serviço Alternativo: 22;

• Atestados de Desobrigação: 395;

• Transferências: 257;

• Certificado de Reservista: 64;

• Processos de arrimo de família, notoriamente incapaz e adiamento de incorporação: 332;

• Pesquisas, implantações e atualizações cadastrais: 38.196.

210



Reunião de conclusão da criação do Cadastro Municipal da Pessoa com 
Deficiência

Bloco inclusivo “Nada sobre nós sem nós...” – Carnaval 2020 (22 de feverei-
ro) - Evento ocorreu antes da pandemia da Covid-19

Atendimentos Quantidade

Atendimento remoto 10

Videoconferência 2

Atendimento presencial (com medidas de segurança) 5

SDHU – Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos

NOTA EXPLICATIVA: Este relatório descreve ações, projetos, atendimentos e serviços oferecidos em 
um período atípico, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus COVID-19, razão pela 
qual muitos serviços e atendimentos foram interrompidos ou limitados, para possibilitar a proteção à 
saúde do cidadão e dos servidores públicos, respeitando a legislação vigente nesse período. 

Dessa forma, as atividades ilustradas com foto aconteceram antes da pandemia e todas as ativi-
dades que ocorreram no período de pandemia foram realizadas conforme as medidas de prevenção e 
proteção das pessoas. 

Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência
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Coordenadoria de Defesa dos Direitos Violados 

De janeiro a dezembro de 2020, para evitar aglomerações, as atividades presenciais, palestras, ro-
das de conversa, ações e eventos foram limitados ou cancelados devido à pandemia ocasionada pelo 
novo coronavírus COVID-19; as visitas institucionais e os atendimentos aconteceram seguindo as medi-
das de proteção necessárias.

Foram realizadas palestras no CRAS Jardim Aeroporto; reunião na Praça Ary Coelho, com um grupo 
de mulheres para a orientação jurídica; atendimentos internos na SDHU, alcançando um público de 145 
ouvintes nas palestras e 50 pessoas atendidas para orientação jurídica. 

Palestra no CRAS Jardim Aeroporto

Visita institucional ao presídio aberto e ao fechado da Game-
leira para averiguar denúncias de maus-tratos e proibição da 
entrada de alimentos ou pertences.

5° Semana estadual de prevenção às drogas 

Objetivo: Realizar palestra informativa sobre o trabalho com 
usuários, via acolhimento e tratamento nas comunidades te-
rapêuticas que fazem parceria com o município, expondo por 
videoconferência os desafios e perspectivas em tempos de 
pandemia. Público alcançado: 800 pessoas.

Palestra: Prevenção à violência doméstica

Reunião realizada em 13 de março de 2020, na Praça Ary Co-
elho, com mulheres de internos, para averiguar denúncias de 
maus-tratos e proibição da entrada de alimentos ou pertences 
no presídio fechado da Gameleira

Atendimentos internos de orientação jurídica na CAPED.
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Coordenadoria de Proteção à População de Rua e Políticas 
Sobre Drogas (COPRAD)

• Lançamento das ações estratégicas do Programa de Ação Integrada e Continuada (PAIC) 
2020 – Recomeçar é possível;

• Visita institucional e doação de sementes à horta do Cetremi;

Extensão de parceria para acolhimento de usuários em tem-
pos de pandemia

Público alcançado: 250 pessoas

Auxílio para ONGs parceiras da COPRAD/SDHU em época de 
pandemia

Parcerias e confecção de máscaras. Público alcançado: 500 
pessoas

• Palestra sobre as normas de biossegurança da Covid-19 e entrega de máscaras

Objetivo: Alertar os usuários que estão em tratamento nas comunidades terapêuticas sobre os ris-
cos e sintomas da Covid-19, com informativo sobre a transmissão, sintomas e prevenção, também com 
a entrega de máscaras de proteção individual aos usuários. Público alcançado: 410 pessoas.

• Visitas institucionais e palestras

Objetivo: distribuição de alimentos e palestras em período de pandemia. 
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Reunião Comitê Pop-Rua - Devido à pandemia, as reuniões 
foram virtuais.

Atendimentos ao público

Atendimentos diretos: 350

Atendimentos indiretos: 180

Agendas externas: visitas in 
loco e reuniões para efetivar 
parcerias: 170

Reunião virtual
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Estatística:

Total de vagas pelo PAIC > 130

Concluíram o tratamento > 41-32% 

Permanecem em tratamento: 131-
100% 

O quantitativo de acolhidos sem 
conclusão de plano completo está 
inserido na sociedade, frequentando 
grupos de ajuda mútua e de redução 
de danos.

Coordenadoria de Defesa das Populações e Comunidades 
Indígenas 

• Visita à Comunidade Indígena Estrela da Manhã para acompanhar o reassentamento dos lotes.

Noite cultural na Aldeia Urbana Parava – Vila RomanaReunião com os caciques e líderes indígenas de Mato Gros-
so do Sul no DSEI sobre a saúde indígena

• Visita do Coordenador Indígena à comunidade indígena do Jardim Noroeste, na casa do 
Líder Miguel.

• Visita à Aldeia Urbana Estrela da Manhã.

• Ação da Energiza com a Coordenadoria de Defesa da População e Comunidades Indígenas 
na Aldeia Urbana Santa Mônica. 

• Reunião na AMHASF com os representantes da Aldeia Urbana Santa Mônica e da Aldeia 
Estrela da Manhã sobre regularização fundiária. 

• Reunião com os caciques e o Subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos.

• Entrega de máscara na Comunidade Indígena do Portal Caiobá.

• Acompanhamento da Blitz Covid na Aldeia Urbana Água Funda.
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Acompanhamento da Blitz Covid na Comunidade Indígena 
do Bairro São Conrado

Acompanhamento da Blitz Covid nas aldeias urbanas Para-
vá, Darcy Ribeiro e no Jardim Inápolis; na Comunidade In-
dígena Urbana do Jardim Aeroporto e na Comunidade do 
Portal Caiobá.

A Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDDCA) e o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a SAS e demais parceiros, realizaram 
ações de prevenção à venda e ao uso de álcool e/ou outras drogas a crianças e adolescentes.

Durante os festejos de carnaval, a CDDCA realizou ações de prevenção ao abuso e exploração 
sexual contra crianças e adolescentes e de enfrentamento ao trabalho infantil, mediante observação, 
orientações, abordagem de crianças e adolescentes em situação de risco ou perigo e encaminhamento 
ao posto de atendimento. Nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, na Esplanada dos Ferroviários, foram 
atendidas mais de 300 mil pessoas com panfletos e orientações.

Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente
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• Reunião/fevereiro-2020 – Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes de Mato Grosso do Sul (COMCEX-MS). 

• Reunião on-line/agosto-2020 – Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual con-
tra Crianças e Adolescentes de Mato Grosso do Sul (COMCEX-MS).

• Reunião on-line/setembro-2020 ¬– Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes de Mato Grosso do Sul (COMCEX-MS).

• Live em alusão ao dia 6 de outubro.

• Posse da Coordenação Colegiada-2020/2023 do Comitê Estadual de Enfrentamento à Vio-
lência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Mato Grosso do Sul (COMCEX-MS).

• 1ª Reunião da nova Coordenação Colegiada do Comitê Estadual de Enfrentamento à Vio-
lência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Mato Grosso do Sul (COMCEX-MS).

• Posse dos conselheiros tutelares de Campo Grande - MS (10.1.2020).

• Reunião com o Prefeito Marquinhos Trad para apresentar a nova diretoria da Comunidade 
Quilombola Tia Eva e as demandas da comunidade. (31.1. 2020).

Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT 

• Roda de conversa em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, no Centro Cultural José 
Octávio Guizzo, para travestis e transexuais. 

• 1º Carnaval LGBT da Região de Campo Grande, realizado em frente à Pink Lemonade, para 
LGBTs e Heterossexuais. 

• Parada da Diversidade on-line, transmitida pelo Youtube para LGBTs, com 2.590 visualizações.

Número de Atendimentos Diretos a Pessoas Lgbts: 

Foram realizados 25 atendimentos diversos: auxílios, orientações, acompanhamentos e encami-
nhamentos para serviços (documentos pessoais, moradia, cestas básicas, emprego e renda).

Número de Atendimentos Indiretos: 

De acordo com as fichas de presença em palestras, 250 pessoas foram atendidas indiretamente 
mediante repasse de informações sobre direitos humanos e cidadania da população LGBT.
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Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Reuniões do Grupo de Trabalho

Reunião com o Presidente da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Barbosa Terra, para tratar do apoio aos projetos das 
Comunidades Quilombolas.
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• Reunião com o Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais e o Prefeito Mu-
nicipal de Campo Grande, para apresentar a nova diretoria da Comunidade Negra Tia Eva. 

• Roda de conversa com os participantes do projeto social da Comunidade Negra São João 
Batista – Valorização e respeito. 

• Número de atendimentos diretos: 140.

• Número de atendimentos indiretos: 420.

Programa Campo Grande sem racismo 

• Palestras, rodas de conversa, diálogo e conversação com organizações e distribuição de 
panfletos informativos. 

• Formação de servidores municipais para o enfrentamento ao racismo. 

• Curso Educação para as relações étnico-raciais.

• Selo Campo Grande sem Racismo  (empresas). 

Reunião com o presidente da Camara 
de Dirigentes Logistas (CDL).

• Com o início da pandemia do novo coronavírus Covid-19, as ações foram redirecionadas 
mediante a publicação de decreto municipal. 

Projeto Campo Grande sem racismo em tempos de pandemia

• Distribuição de kits de máscaras e material informativo às comunidades quilombolas, po-
vos de terreiro e povos ciganos; 

• Divulgação de vídeos de orientação sobre a Covid-19; 

• Divulgação de vídeos informativos sobre o racismo; 

• Encaminhamento de famílias em situação vulnerável para serem assistidas com alimentação, 
roupas e outros recursos, conforme necessidade, na rede de atendimento socioassistencial;

• Divulgação de editais abertos na área da cultura, em parceria com a Sectur, visando orien-
tar grupos e comunidades, promovendo acesso aos credenciamentos;

• Orientação sobre o auxílio emergencial e a Lei Aldir Blanc;
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• Número de atendimentos diretos: 420 famílias

• Número de atendimentos diretos: 1.300 pessoas

MÉDIA GERAL DE ATENDIMENTOS E AÇÕES REALIZADAS 

• Número de atendimentos diretos: 570

• Número de atendimentos indiretos: 1.720

As ações foram direcionadas para assistência às necessidades das comunidades, mediante visitas 
e atendimentos a famílias, assim como realização de seminário on-line, reuniões para adequação do 
aplicativo Eu tenho fé, decreto Campo Grande sem racismo, decreto Selo Campo Grande sem Racismo, 
Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial dentre outros.

Coordenadoria de Defesas dos Direitos da Pessoa Idosa (CDDPI) 

• Criação do Grupo de Trabalho Intersetorial para avaliação e proposição de alteração na 
legislação municipal relacionada à pessoa idosa.

• Publicação do Decreto Municipal n. 14.303/2020, instituindo o Grupo de Trabalho para re-
visar e atualizar a legislação municipal.

• Lançamento das ações em alusão ao Dia Internacional de Combate à Violência contra a 
Pessoa Idosa – Frente Parlamentar Estadual.

• Realização de webconferência com os conselhos municipais de direitos da pessoa idosa do 
MS para o fortalecimento da política da pessoa idosa e enfrentamento da violência contra 
a pessoa idosa.
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AÇÕES:

Atendimentos diretos: 121;

Atendimento ao público (agenda interna): 29 
usuários;

Atendimento remoto: 66 usuários;

Reuniões (agenda interna): 10 usuários;

Reuniões (agenda externa): 15 usuários;

Visitas domiciliares: 31 usuários;

Participações em eventos: 2;

Denúncias anônimas: 5; 

Promoção de políticas públicas: 1 – edição do Decreto Municipal n. 14.303/2.020;

Promoção de projetos educacionais: 1 – plano de curso EGOV – Direitos humanos no contexto das polí-
ticas públicas: dos marcos legais à realidade da vida prática da pessoa idosa;

Termo de colaboração: 1 – elaboração da justificativa e minuta do Termo de Colaboração SEGOV/SDHU/
CEI, para abertura de 15 vagas para acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social por incapacidade 
de autonomia física e/ou mental que tiveram suas vagas solicitadas mediante cumprimento de medidas 
judiciais por parte do Ministério Público ao município de Campo Grande/MS.

Acolhimento de forma provisória no Projeto Simão

Entrega de equipamento de mobilidade humana, mediante 
concesão de empréstimo, e de fraldas geriátricas.

Visita domiciliar – regularização fundiária/ordem de despejo
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SUBEA – Subsecretaria do Bem-Estar Animal

1. Apresentação

A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) foi instituída pela Lei n. 6.379, de 20 de dezembro 
2019, e regulamentada por meio do Decreto n. 14.284, de 7 de maio de 2020, com atualização estabele-
cida pelo Decreto n. 14.448, de 8 de setembro de 2020, que definiu a estrutura básica.

A Subea tem como finalidade planejar, coordenar, desenvolver, articular, implementar, gerenciar, 
controlar e executar as ações voltadas à efetivação das políticas municipais de proteção e bem-estar 
dos animais, mediante interlocução e parcerias com órgãos do Poder Executivo Municipal – saúde, edu-
cação, assistência social, trânsito, fiscalização, segurança – e dos poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário, nas esferas municipal, estadual e federal, assim como com a sociedade civil, as organizações não 
governamentais e universidades, dentre outros.

O direcionamento das equipes é pautado pelo Regimento Interno da Subsecretaria do Bem-Estar 
Animal, regulamentado pelo Decreto n. 14.298, de 12 de maio de 2020, atualizado por meio do Decreto 
n. 14.449, de 8 de setembro de 2020, que atribui as seguintes competências à Subea.

I Formular políticas públicas municipais, assim como promover e coordenar ações para o bem-estar, 
proteção e defesa dos animais, visando assegurar meios de liberdade e melhor qualidade de vida. 

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

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

IV Acompanhar ações dos órgãos e entidades da administração municipal, que têm por objeto o de-
senvolvimento dos programas de proteção e defesa dos animais. 

V Propor atos normativos para aprimorar e garantir maior efetividade no respeito legítimo e legal dos 
animais, evitando a crueldade e resguardando as características que lhes são próprias.

VI Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projetos, programas e ações, com órgãos e en-
tidades municipais e estaduais, universidades, organizações governamentais e não governamen-
tais, para implementação, em conjunto, de ações de defesa animal.

VII Apoiar e assessorar o titular da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais na apli-
cação e gestão dos recursos do Fundo Municipal do Bem-Estar Animal (Fumbea). 

VIII Propor alterações na legislação vigente para aprimorar e garantir maior efetividade no respei-
to legítimo e legal aos animais, evitando a crueldade e resguardando as características que 
lhes são próprias. 

IX Elaborar normas técnicas, protocolos de condutas e procedimentos, manuais e boletins, nas res-
pectivas áreas de conhecimento e atribuição, visando à garantia da qualidade dos serviços e para 
subsidiar as autoridades municipais no âmbito do bem-estar animal. 

X Aplicar sanções e penalidades de acordo com a legislação vigente, quando do descumprimen-
to das ações e normas relacionadas à preservação da qualidade de vida e à proteção e defesa 
dos animais.
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2. Atividades Realizadas 

2.1 Criação da Subsecretaria do Bem-Estar Animal

A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) foi criada com a finalidade formular, propor e im-
plementar políticas públicas de qualidade de vida animal, assim como coordenar e executar ações e 
serviços voltados à proteção e defesa dos animais, no âmbito do Município de Campo Grande.

Reuniões de alinhamento para implantação da SUBEA

2.2 Parcerias Institucionais 

Entre os meses de fevereiro e maio, a Subsecretária e a equipe técnica de gestores da Gerência de 
Promoção da Saúde Animal e da Gerência de Urgência e Resgate Animal realizaram diversas reuniões, 
objetivando a prospecção e o alinhamento de parcerias institucionais para viabilizar o início das opera-
ções e o desenvolvimento de políticas públicas para o bem-estar animal. 

Essas reuniões tiveram como pautas principais a implantação e estruturação da unidade de pronto 
atendimento veterinário (UPAVET); a inclusão do tema bem-estar animal na educação ambiental trans-
versal da educação básica; participação ativa da Guarda Civil Metropolitana da Patrulha Ambiental para 
o atendimento a denúncias e combate aos maus-tratos de animais domésticos; desenvolvimento de 
projetos e regulamentação para a causa animal; elaboração de programas de atendimento para doação 
de ração para as organizações não governamentais e protetores independentes; elaboração do Progra-
ma de educação para o bem-estar animal, com foco na capacitação de agentes públicos municipais, 
especialmente professores, guardas civis metropolitanos e agentes de saúde; fiscalização e interdição 
de estabelecimentos clandestinos, dentre outras pautas.

Os principais parceiros foram:

• Conselho Municipal do Bem-Estar Animal (Combea)

• Secretaria Municipal de Educação (Semed)

• Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes)

• Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista 
(Decat)

• Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV)

• Associação Intercontinental de Cinofilia (AIC)

• Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec)
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Reunião para parceria com Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec)

Reunião com membros do Combea                                         Reunião com a Sesdes

Reuniões com DECAT e AIC Criadores da raça Pit Monsters pedindo apoio para evento

2.3 Elaboração do Programa de Educação Ambiental para o Bem-Estar 
Animal (EDUBEA)

A Gerência de Promoção da Saúde Animal, em parceria com a Assessoria Técnica da Subsecretaria 
do Bem-Estar Animal, elaboraram o projeto pedagógico de cursos do Programa de educação ambiental 
para o bem-estar animal, que visa promover a educação por meio de temas direcionados aos aspectos 
técnicos e legais relacionados à qualidade de vida, à saúde e ao bem-estar dos animais, especialmente 
dos domésticos, com o objetivo de realizar capacitação de agentes públicos e orientação da população 
campo-grandense.
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Projeto pedagógico de cursos do Programa de educação ambiental para o bem-estar animal

Equipe Subea com parceiros durante a captação de doações

2.4 Campanha de Arrecadação e Doação de Ração – Pandemia Covid-19

A Campanha de arrecadação e doação de ração, realizada em abril, foi um desafio marcante, con-
siderando o início da pandemia da Covid-19. Essa campanha mobilizou parcerias com pet shops da ca-
pital e arrecadou duas toneladas de ração, beneficiando aproximadamente mil animais na capital, aten-
didos por organizações não governamentais cadastradas no Conselho Municipal do Bem-Estar Animal.
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Captação das doações

Distribuição das doações

2.5 Implantação do Banco de Ração e Utensílios para Animais Domésticos

Sanção da Lei n. 6.462, de 3 de junho de 2020, que instituiu o programa Banco de ração e utensí-
lios para animais, cujo objetivo é coletar, recondicionar e armazenar ração e utensílios para animais, a 
fim de distribuir aos beneficiários do programa: organizações não governamentais (ONGs), protetores 
independentes ligados à causa animal, animais abandonados, também famílias em condição de vulne-
rabilidade social, que possuam animais em condição de privação alimentar, nutricional e de bem-estar.

Cabe à Subea operacionalizar o referido programa, divulgar e captar parceiros, mediante a ativa 
busca por doações para o banco, assim como realizar a distribuição das doações, beneficiando as ONGs 
cadastradas no Conselho Municipal do Bem-Estar Animal.  
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2.6 Capacitação de Agentes Públicos – Sesdes/GCM/Patrulha Ambiental

Por meio de parceria com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, foi realizado o Curso 
de capacitação sobre atendimento a denúncias de maus-tratos de animais domésticos, do Programa 
de educação ambiental para o bem-estar animal, ministrado por técnicos da Subea, em parceria com o 
Núcleo Ambiental do Ministério Público.

O referido curso contou com a participação de 23 Guardas Civis Metropolitanos e abordou temas 
como legislação animal, condição do animal em situação de maus-tratos, protocolo de atendimento a 
denúncias e atividades práticas para atendimento de denúncias. 

Parte teórica da capacitação dos GCM/Sesdes

Parte prática da capacitação dos GCM/Sesdes

Parte prática da capacitação dos GCM/Sesdes
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Distribuição dos equipamentos que serão utilizados pelas equipes da GCM nos atendimentos.

2.7 Cooperação Técnica para Atuação Contra Maus-Tratos de Animais

A Subsecretária do Bem-Estar Animal, o Prefeito Municipal de Campo Grande, o Secretário de Governo 
e Relações Institucionais, o Secretário Especial de Segurança e Defesa Social e representantes da Guarda 
Civil Metropolitana participaram da assinatura do termo de cooperação técnica entre a Subea e a Sesdes. 

Nessa ação conjunta, foram entregues equipamentos adequados aos Guardas Civis Metropolita-
nos, considerando os cuidados necessários para o atendimento a denúncias de violência e maus-tratos 
contra animais, também foram previstas diversas ações que serão desenvolvidas visando à defesa e 
proteção dos animais em nossa capital, com o objetivo de garantir a saúde, melhor qualidade de vida 
e o bem-estar dos animais.

2.8 Consolidação do Combea e Fumbea

O Conselho Municipal do Bem-Estar Animal foi criado com a finalidade de estudar e propor as 
diretrizes para a formulação e implementação da política municipal de proteção e defesa dos animais, 
tendo como principais objetivos buscar as condições necessárias para a defesa, a proteção, a dignidade 
e os direitos dos animais nativos, exóticos, selvagens ou domésticos, propondo acompanhamento e 
promovendo a execução de políticas públicas que levem à convivência harmoniosa entre a espécie hu-
mana e as demais espécies animais, bem como a ampla divulgação dos preceitos de posse responsável. 

Em 2020, o Combea participou efetivamente de importantes ações e articulações para a elabo-
ração das políticas públicas do município, consolidando-se como um importante conselho que vem 
atuando para fortalecer a causa animal.

Outra conquista importante em 2020, foi a efetivação dos procedimentos administrativos e finan-
ceiros relativos ao Fundo Municipal do Bem-Estar Animal, criado com a finalidade de captar e aplicar 
recursos para o financiamento, o investimento, a expansão, a implantação e o aprimoramento das ações 
voltadas à proteção e ao bem-estar dos animais.

2.9 Plano de Saúde Animal para Servidores Públicos Municipais

Por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, foi realizado o credencia-
mento da Unidog Nacional, direcionado aos servidores públicos municipais, que agora contam com 
plano de saúde para seus animais de estimação, com desconto em folha e preços acessíveis. 
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Além dos cuidados com a saúde e o bem-estar dos pets dos servidores municipais, o convênio 
prevê que parte do recurso relacionado à taxa de adesão será revertida em produtos e insumos que, 
posteriormente, serão destinados à Subsecretaria do Bem-Estar Animal e aos cães da Guarda Civil Me-
tropolitana.

2.10 Campanha “Dezembro Verde” Contra Abandono e Maus-Tratos aos 
Animais

 Por meio da Subsecretaria foi realizado o evento Dezembro Verde, uma campanha que busca 
conscientizar tutores mostrando o grande número de abandono que acontece no mês de dezembro. 
Evento foi realizado no Parque Ecológico Sóter no dia 13/12/2020, com apresentações, palestras e dis-
tribuição de brindes para ONGs presente no evento.

ONG Fiel amigo presente no evento “Dezembro Verde” Abertura do evento com secretário de Governo
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A Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), conforme 
disposto no art.14 inciso XV da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, 
compete: 

1. Projetos executados 

1.1 Telecentro da juventude

SUBJUV – Subsecretaria de Políticas para a Juventude

I a proposição, o desenvolvimento e a manutenção de programas, ações e projetos para a 
execução das políticas públicas para a juventude, em conformidade com a Lei Federal n. 
12.852, de 5 de agosto de 2013 (Estatuto da Juventude), e com o Sistema Nacional de Ju-
ventude;

II a formulação e a disseminação das políticas e diretrizes governamentais para o fomento e 
o desenvolvimento de programas, projetos e atividades de integração das ações voltadas à 
juventude; 

III o incentivo e apoio às iniciativas da sociedade civil destinadas ao fortalecimento da au-
to-organização dos jovens e à utilização de instrumentos para assegurar que o Município 
garanta o exercício pleno de direitos aos jovens;

IV o desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas sobre as condições de vida da juven-
tude sul-mato-grossense, objetivando a implementação de ações de atendimento social, 
cultural e profissional, em articulação com os órgãos municipais e estaduais; 

V a promoção de campanhas de conscientização e programas educativos, com instituições 
de ensino e pesquisa e outros organismos, sobre problemas, necessidades, potencialida-
des, direitos e deveres dos jovens. 

Com ações fundamentadas no Estatuto da Juventude, que prevê a autonomia e emancipação dos 
jovens, promovendo o bem-estar, o desenvolvimento integral e o acesso à cultura, paz, solidariedade e 
a não discriminação, a SUBJUV tem por objetivo principal desenvolver a intersetorialidade, incentivan-
do a participação dos jovens na implementação, formulação e avaliação dessas ações.

Tem por finalidade capacitar jovens de 15 a 
29 anos e a comunidade local, por meio de par-
cerias com empresas públicas e privadas, para a 
aquisição de equipamentos, insumos e platafor-
mas digitais. 

Os cursos de Microsoft Office (Word bási-
co e intermediário, Excel básico e intermediário, 
introdução à informática + PowerPoint básico), 
auxiliar administrativo, vendas e atendimento ao 
cliente, marketing digital, empreendedorismo, 
liderança e gestão financeira têm duração de 
uma semana, com carga horária de 20 horas por 
módulo, e acontecem no matutino, vespertino e 
noturno. Em 2020, foram realizadas 12 edições, 
atendendo a 790 jovens.
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Palestra e tutoria durante o curso Jovem em exercício da atividade no Telecentro

Monitoria
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Cursinho do ENEM

1.2 Curso de capacitação profissional – Levanta juventude 

O curso de capacitação profissional é oferecido para cerca de 150 a 250 jovens mensalmente, em 
parceria com órgãos públicos e instituições privadas que cedem o espaço para a realização de seminá-
rios ofertados por palestrantes renomados, que abordam temas como marketing pessoal, dicção e ora-
tória, habilidade comportamental, inteligência emocional, empreendedorismo, criatividade e inovação, 
também empregabilidade e elaboração de currículo. 

Foram realizadas 20 edições do referido curso, com mais de 3 mil jovens capacitados por meio da fi-
losofia dos três pilares da capacitação profissional: qualificação, orientação e oportunidade de emprego. 

1.3 Cursinho Levanta juventude 

O cursinho preparatório para o Enem Levanta juventude foi realizado por meio de aulas com 
dois componentes curriculares por sábado, com abordagem metodológica interativa e contextualiza-
da, atendendo 500 jovens aproximadamente, em parceria com a Universidade Anhanguera-Uniderp 

e professores voluntários com 
vasto conhecimento nas áreas 
específicas de linguagens, códi-
gos e suas tecnologias, ciências 
humanas, ciências da natureza, 
matemática e redação. 

Com início em março 
e término em novembro de 
2020, foram realizados 42 en-
contros, que proporcionaram, 
de forma gratuita e oportu-
na, aulas de preparação para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) aos alunos con-
cluintes do ensino médio e 
egressos de escolas públicas.

Levanta juventude – projeto Voar, realizado na Base Aérea Levanta juventude – projeto Fala sério recruta na Base Aérea
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1.4 Programa Estação juventude 2.0 (presencial)

Este é o maior programa voltado ao desenvolvimento da juventude campo-grandense e atendeu 
a inúmeros jovens. Trata-se de um conjunto de ações estratégicas direcionadas aos jovens, com o ob-
jetivo de garantir direitos e auxiliar na emancipação, participação social e autonomia, considerando a 
história, cultura e as potencialidades de cada território, assim como os distintos grupos que o habitam.

O programa Estação juventude 2.0, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Juventude e implan-
tado em Campo Grande - MS pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude, atende a jovens com 
idade entre 15 e 29 anos, mediante oficinas de dança, artes marciais (muay-thai e jiu-jítsu), empreende-
dorismo e orientação vocacional desenvolvida por psicólogos. 

Aula de muay-thai com o professor Jefferson Aula prática de dança urbana

Aula de dança urbana

Orientação vocacional Atendimento psicológico
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1.5 Programa Estação Juventude (on-line)

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus Covid-19, houve a necessidade de adaptação às 
medidas de segurança, visando à saúde e ao bem-estar de todos; dessa forma, os atendimentos psicoló-
gicos presenciais foram realizados mediante agendamento, duas vezes por semana, e os atendimentos 
on-line sempre que necessário. 

Por meio de lives, transmitidas no Instagram e YouTube, foram realizadas palestras e as demais 
aulas de muay-thai, jiu-jítsu, dança urbana e oficina de empreendedorismo.

Aulas de artes marciais on-line

Aula de dança urbana e orientação 
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1.6 Programa Lives educativas

Tendo em vista a adaptação ao método on-line e visando à segurança e saúde de todos, assim 
como resguardar nossa juventude, houve a implantação do programa Lives educativas, uma vez que as 
aulas presenciais foram suspensas.

Desse modo, para dar continuidade às ações, foram realizadas em média 100 lives, sobre temas 
como empreendedorismo, finanças, esporte, beleza, empregabilidade dentre outros – conteúdo que 
alcançou mais de 5 mil jovens.
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Setembro, outubro e novembro

Devido à campanha eleitoral, as redes e as atividades da Subjuv foram suspensas e a equipe ficou 
responsável pela construção e monitoramento da plataforma “@Juv”. 

1.7 Implantação de plataforma EAD

A plataforma EAD foi implantada pela Subsecreta-
ria de Políticas para a Juventude (Subjuv), com o obje-
tivo de minimizar os impactos causados pela pandemia 
da Covid-19, uma vez que o aluno inscrito em qualquer 
um dos 7 cursos disponíveis poderia acessa-los pelo ce-
lular, tablet ou computador.

São oferecidos cursos profissionalizantes de ven-
das, empreendedorismo, gestão financeira, mídias so-
ciais, auxiliar administrativo, libras e informática básica. 
Divididos em cinco módulos, com duração de 30 horas. 
Após finalizar todas as aulas, o aluno recebe certificado.  
Além disso, a plataforma possibilita o acesso simultâneo 
de até 2.500 alunos.  A execução acontecerá em 2021.Prévia – plataforma EAD -@ JUV vocacional

Telecentro de transmissão EAD Cézar Domingo – Coophatra-
balho vocacional

Parceria com o Bairro Coophatrabalho – transmissão EAD

1.8 Solenidade individual

A solenidade realizada em 2020 teve como 
finalidade a entrega de certificados e homena-
gem para, em média, 180 voluntários que colabo-
raram com a Subjuv por meio de cursos, palestras 
e doação de matérias. 
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Entrega de certificados a alguns voluntários que colaboraram com a Subjuv em 2020
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SEMU – Subsecretaria de Políticas para a Mulher

Apresentação 

A Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), criada por meio do Decreto n. 13.063, de 17 de 
janeiro de 2017, possui o compromisso e a responsabilidade de formular e desenvolver ações de pre-
venção, mediante projetos, atividades e serviços, visando à igualdade de gênero, prevenção da ocorrên-
cia de diversas formas de violência e ao empoderamento das mulheres, assim como ações de proteção 
relacionadas aos serviços de atendimento oferecidos às mulheres que sofreram algum tipo de violência 
e demandam orientação e serviços especializados. 

Em Campo Grande - MS, a Casa da Mulher Brasileira realiza o atendimento integral e humanizado 
às mulheres vítimas de violência de gênero. Em 2020, em decorrência da pandemia do novo coronaví-
rus Covid-19 – a maior crise sanitária deste século –, as ações tiveram de ser reorganizadas e adaptadas 
ao novo contexto, exigindo criatividade e cuidados especiais de prevenção a essa doença.

Dessa forma, palestras, cursos, capacitações e rodas de conversa foram adaptados e transformados 
em ações em formato virtual, possibilitando a Subsecretaria de Políticas para a Mulher cumprir a missão 
de desenvolver políticas públicas voltadas às mulheres, ao enfrentamento das formas de violência e à 
promoção da igualdade de gênero. 

A missão da Semu aponta para uma visão de futuro: Aonde queremos chegar? Erradicar a violência 
contra a mulher, perseguir o fim da impunidade, promover a equidade de oportunidades entre homens 
e mulheres, a autonomia e o empoderamento da mulher, assim como o respeito à pessoa humana. Esse 
é nosso objetivo.
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Para realizar tanto a missão quanto a visão institucional da Semu, foram estabelecidos valores com 
base ética e moral; fundamentada nesse binômio, foi criada uma gestão compartilhada com colabora-
dores diretos e indiretos.

Eixo da Prevenção

• Selo Compromisso com a Igualdade de Gênero 

Realização de visitas a diversas instituições que solicitaram a certificação do selo Compromisso 
com a Igualdade de Gênero (CIG), considerando todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19, 
como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento físico entre as pessoas. 

Seis instituições foram habilitadas para o recebimento do selo e serão certificadas em 2021.

• Programa Mulheres empreendedoras 

 Espaço do Fazer – inaugurado em 20 de junho de 2017, no térreo da Subsecretaria de Políticas 
para a Mulher (Semu), o projeto promoveu cursos de artesanato e culinária para grupos de 
mulheres de diversas localidades da cidade, todas as terças-feiras, durante o mês de fevereiro.

Foram realizados 2 cursos de artesanato que contemplaram 20 mulheres.

 Projeto Semu nos Bairros – proporciona o desenvolvimento de potencialidades e promove 
a geração de renda, por meio de ações que agregam valores humanos, sociais e econômi-
cos na perspectiva do empreendedorismo e da igualdade de oportunidades no mundo do 
trabalho em três áreas: culinária, artesanato e sabão líquido caseiro.

Foram realizados 11 cursos de sabão líquido caseiro, com 132 participantes; 11 cursos de cu-
linária, com 137 participantes; 6 cursos de artesanato, com 72 participantes, totalizando 
341 pessoas contempladas.

 Parceria com a Fundação Social do Trabalho (Funsat) – realização de 2 cursos de higienização 
e manipulação de alimentos, com o objetivo de qualificar trabalhadoras com certificação 
adequada para a atividade. Duas turmas com 50 pessoas, beneficiando 100 pessoas.

 Parceria com a empresa Farinha Rosa Branca – realização de curso de pão caseiro, para 12 
participantes, com o objetivo de qualificar para o desenvolvimento de habilidades em pro-
dução de pães.

• Oficinas, palestras, rodas de conversa e capacitações

 Sensibilização para servidoras e servidores da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), 
com o objetivo de proporcionar qualificação para a atuação de profissionais que atuam nas 
modalidades esportivas e de lazer nos parques e academias municipais.

Foram trabalhados os temas: discriminação de gênero no esporte, assédio, importunação sexual, 
violência doméstica e familiar contra as mulheres e feminicídio, em 3 oficinas com 4 horas de duração, 
alcançando 148 servidoras e servidores, divididos em três turmas.

242



 Palestra: Basta de violência contra a mulher, direcionada à comunidade escolar da E.M. Con-
sulesa Margarida Maksoud Trad, visando à sensibilização para a promoção dos direitos das 
mulheres e meninas, também ao enfrentamento de todas as formas de violência. 

Foram realizadas 2 palestras com 1 hora de duração, alcançando 180 participantes.

 Palestra: Basta de violência contra a mulher, direcionada à comunidade escolar da E.M. Pro-
fessor Arlindo Lima, visando à sensibilização para a promoção dos direitos das mulheres e 
meninas e ao enfrentamento de todas as formas de violência. 

Foram realizadas 2 palestras com 1 hora de duração, alcançando 126 participantes.

 Palestra: Combate à violência contra a mulher/Lei Maria da Penha, direcionada aos alunos 
da E.M. Maestro João Correa Ribeiro, considerando a necessidade de orientar crianças, ad-
olescentes e jovens para a promoção da igualdade de gênero.

Foram realizadas 2 palestras de 50 minutos, alcançando 100 alunos e professores divididos em 
duas turmas.

 Palestra: Violência contra a mulher e feminicídio, realizada no Colégio Vida Feliz, consider-
ando a necessidade de orientar todos sobre o tema.

Palestra de 50 minutos, alcançando 34 mulheres.

 Palestra: Os direitos da mulher, realizada no CRAS Vila Nasser, considerando a necessidade 
de orientar mulheres sobre seus direitos.

Palestra de 50 minutos, alcançando 34 mulheres.

 Palestra em alusão ao dia 8 de março, realizada na E.E. Hércules Maymone, considerando a 
necessidade de orientação sobre os direitos da mulher.

Palestra com 50 minutos de duração, alcançando 140 alunos e professores, divididos em três turmas.

 Roda de conversa com os discentes do IFMS, com o tema: Ser mulher livre das opressões do 
patriarcado no século XXI, visando levar à reflexão sobre os direitos das mulheres e meni-
nas e propiciar relações de equidade e garantia de direitos.

Palestra com 50 minutos de duração, alcançando 160 alunos e professores, divididos em duas turmas.

 Palestra: Violência contra a mulher e feminicídio, realizada na empresa Votorantim Cimen-
tos, em atendimento à solicitação da empresa e considerando a necessidade de orientar 
todos os públicos a respeito das formas de violência e da rede de atendimento às mulheres 
em situação de violência.

Palestra com 50 minutos de duração, alcançando 14 funcionários da empresa.

 Debate: Políticas públicas para a mulher, realizado no Mestrado em Psicologia da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul, visando informar sobre a Rede de Atendimento à 
Mulher em Situação de Violência de Campo Grande e a respeito dos serviços prestados na 
Casa da Mulher Brasileira.

Roda de conversa com 2 horas de duração, alcançando 20 acadêmicas e acadêmicos do mestrado.

 Palestra: Violência contra a mulher e feminicídio, realizada no CRAS Margarida Simões Cor-
rea Neder, considerando a necessidade de orientar todos os públicos a respeito das formas 
de violência e da rede de atendimento às mulheres em situação de violência.

Palestra com 50 minutos de duração, alcançando 23 pessoas.
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 Palestra: História das mulheres – superando o passado e vivendo o presente, realizada no 
CRAS Vila Gaúcha, considerando a necessidade de orientar todos os públicos a respeito das 
formas de discriminação e violência e da rede de atendimento às mulheres em situação de 
violência.

Palestra com 50 minutos de duração, alcançando 32 pessoas.

 Palestra: Violência contra a mulher e feminicídio, realizada no CRAS Estrela do Sul, consider-
ando a necessidade de orientar todos os públicos a respeito das formas de discriminação e 
violência e da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. 

Palestra com 50 minutos de duração, alcançando 28 pessoas.

 Oficina: Violência contra mulher e qualidade de vida da mulher idosa, realizada no CCI Pi-
ratininga, considerando a necessidade de ampliar a perspectiva de vida com qualidade 
para as mulheres idosas.

Oficina com 1 hora de duração, alcançando 17 pessoas.

 Palestra: Os direitos da mulher, realizada na UBS Los Angeles, considerando a necessidade 
de orientar todos os públicos a respeito das formas de discriminação e violência e da rede 
de atendimento às mulheres em situação de violência.

Palestra com 50 minutos de duração, alcançando 22 pessoas.

 Roda de Conversa: O empoderamento feminino, realizada no Parque Ayrton Senna, para 
mulheres usuárias dos serviços de esporte e lazer, considerando a necessidade de trabalhar 
pelo empoderamento das mulheres, por meio do conhecimento sobre seus direitos.

Roda de conversa com 1 hora de duração, alcançando 40 pessoas.

 Palestra: Violência contra a mulher e feminicídio, realizada no Centro Comunitário Bosque San-
ta Mônica II, considerando a necessidade de orientar todos os públicos a respeito das formas 
de discriminação e violência e da rede de atendimento às mulheres em situação de violência.

Palestra com 45 minutos de duração, alcançando 20 pessoas.

 Palestra: Violência contra as mulheres e feminicídio, realizada durante a Festa das mulheres 
imigrantes, na Igreja São Judas Tadeu, com o objetivo de orientar esse público-alvo sobre 
as formas de discriminação e violência contra as mulheres e a rede de atendimento às mul-
heres em situação de violência.

Palestra com 45 minutos de duração, alcançando 113 pessoas.

 Seminário on-line: Mulheres negras abalando as estruturas, realizado em parceria com a 
Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, em alusão ao Dia Internacional da Mulher 
Negra, Latino-Americana e Caribenha (25 de julho), com a participação de convidadas que 
discorreram sobre os temas: mulheres e trabalho, mulheres e educação e enfrentamento à 
violência contra as mulheres negras.

Seminário on-line que contemplou aproximadamente 100 pessoas.

 Realização de palestras em alusão à campanha Agosto Lilás, pelo enfrentamento à violên-
cia contra as mulheres, direcionada à funcionários e funcionárias do Assaí Atacadista, com 
o objetivo de sensibilizar e informar sobre os direitos das mulheres, as formas de violência 
contra as mulheres e os serviços oferecidos na Casa da Mulher Brasileira, promovendo o 
acesso ao conhecimento e possibilidades de encaminhamento adequado.
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Foram realizadas 60 palestras, com até 15 pessoas por encontro, atingindo cerca de 800 funcioná-
rias e funcionários.

Eixo da Proteção – Casa da Mulher Brasileira

 Realização do Encontro alusivo aos 5 anos de inauguração da Casa da Mulher Brasileira 
de Campo Grande, que reuniu entidades que atuam no enfrentamento à violência 
contra as mulheres, com o objetivo de comemorar as conquistas, avaliar os serviços e 
traçar estratégias de ação.

 Termo de parceria firmado entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da 
Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, e o Governo Federal, por 
meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, visando à cedência 
e adequação do Sistema Íris para todas as unidades da Casa da Mulher Brasileira em 
funcionamento no Brasil. 

 Em decorrência da pandemia do novo coronavírus Convid-19, seguindo as recomendações 
das autoridades sanitárias, a partir de 19 de março, a Casa da Mulher Brasileira realizou 
adequações físicas e nas escalas de profissionais, visando à garantia da segurança 
de funcionárias, funcionários e do público atendido. Para tanto, realizou parcerias e 
implementou ações que possibilitaram o atendimento a demandas específicas, como o 
fornecimento de máscaras, material de higiene pessoal e cestas básicas para as mulheres 
em situação de desemprego e vulnerabilidade socioeconômica.

Parcerias com a Defensoria Pública de MS, Tribunal de Justiça de MS, Rede Feminina de SP, Conse-
lho Estadual de Arquitetura e Urbanismo de MS, CoronaVidas Hub MS/Dourados, Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Gestão Urbana, Conselho Municipal de Direitos da Mulher, Instituto Avon e Subsecreta-
ria de Políticas Públicas para a Mulher de MS, resultando na doação de 850 cestas básicas e de 100 kits de 
higiene pessoal para as mulheres vítimas de violência e 94 face shields, 1.800 máscaras, 500 litros de álcool 
70%, 100 litros de álcool em gel 70% para funcionárias, funcionários e usuárias dos serviços da CMB. 

 Levantamento e diagnóstico de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica aten-
didas na CMB para o recebimento de cestas básicas e kits de higiene pessoal.

Entrega de 850 cestas básicas e 100 kits de higiene para mulheres em situação de violência.

 Desinfecção de todos os espaços da Casa da Mulher Brasileira, visando à prevenção da dis-
seminação do novo coronavírus Covid-19.

 Celebração de termo de parceria com o Sebrae, visando à qualificação de mulheres em 
situação de violência com perfil empreendedor, em busca da promoção da autonomia 
econômica, empoderamento e rompimento do ciclo da violência.

Qualificação com 6 horas de duração, dividida em 2 encontros, para 10 mulheres vítimas de violên-
cia atendidas pela Casa da Mulher Brasileira.

 Capacitação: O atendimento às mulheres em situação de violência na Casa da Mulher Bra-
sileira, voltada a servidoras da CMB, considerando a necessidade de qualificar os serviços/
atendimentos, uma vez que é necessário o investimento em formação.

Oficina com 6 horas de duração, alcançando 31 funcionários, divididos em duas turmas.
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Outras Ações Pontuais

 Entrevista para a Rádio Hora – alusão ao Dia Internacional da Mulher – com o objetivo de 
discorrer sobre os direitos das mulheres e divulgar a rede municipal de atendimento às 
mulheres em situação de violência.

 Live: Casa Satine – em alusão à campanha Agosto Lilás – com o objetivo de sensibilizar a 
comunidade LGBTQIA+ sobre as diversas formas de discriminação e violência contra as 
mulheres.

 Minuto Maria da Penha: gravação de vídeo de 1 minuto com informações sobre a violência 
contra a mulher, divulgado na TV REME, durante o mês de agosto, em alusão à campanha 
Agosto Lilás.

 Live: Reflexões pedagógicas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, em 
alusão à campanha Agosto Lilás e à Lei Maria da Penha vai à escola – Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=SBJLJiPeD80, com 2.969 visualizações, até 24 de 
novembro de 2020.

 Live: Gênero e violência contra a mulher na pandemia, realizada em parceria com o Ob-
servatório da Violência contra a Mulher da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
visando ampliar o debate, durante a Campanha Agosto Lilás, sobre a violência contra as 
mulheres na pandemia do novo coronavírus Covid-19.

 Blitz Educativa – em alusão à Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra 
as mulheres – realizada em 20 de novembro, na esquina da Avenida Afonso Pena com a 
Rua 25 de dezembro.

 Roda de conversa virtual: Violência contra as mulheres no contexto da pandemia, realizada 
em parceria com o Observatório da Violência contra a Mulher da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, visando ampliar, durante a Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da 
violência contra as mulheres, o debate sobre violência contra as mulheres na pandemia do 
novo coronavírus Covid-19.

Evento alusivo aos 5 anos de inauguração da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, realizado em 4 de fe-
vereiro de 2020.
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Palestra: Violência contra a mulher e feminicídio, realizada no CRAS Estrela do Sul, em 6 de março de 2020.

Palestra: Basta de violência contra a mulher, realizada na EM Professor Arlindo Lima, em 6 de fevereiro de 2020

Recebimento de cestas básicas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo na Casa da Mulher Brasileira, em 27 de 
abril de 2020.  
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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA E 

SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
Art. 1º À Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) nos termos do disposto 

no art.18 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, tem a finalidade de planejar e coordenar e supervi-
sionar a execução das obras viárias e de saneamento básico e de edificações, por administração direta 
ou contratada, mediante elaboração de projetos, construção, reforma, recuperação ou conservação de 
rodovias, vias urbanas e edificações; a fiscalização das atividades de construção, instalação, montagem, 
manutenção e conservação de pontes, galerias pluviais, bueiros, guias, sarjetas e pavimentação das vias 
urbanas e rurais do Município; a elaboração de projetos de obras públicas, definindo os respectivos 
orçamentos e indicando os recursos financeiros necessários para realização das despesas, bem como 
apurando a viabilidade técnica para a execução da obra, sua conveniência e utilidade para o interes-
se público e o impacto no meio ambiente; a fiscalização e o acompanhamento da execução de obras 
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públicas e de serviços de engenharia contratados através de órgãos e entidades do Poder Executivo e 
a execução, direta ou indiretamente, das obras de prevenção, controle ou recuperação de erosões; a 
emissão de laudos de vistoria de conclusão de obras e serviços de engenharia realizados por terceiros 
contratados pela Prefeitura Municipal ou por suas entidades de administração indireta; a recomposição 
ou reposição de pavimentação de vias públicas danificadas em decorrência de obras realizadas por 
terceiros, para instrução de processos de ressarcimento ao Tesouro Municipal; a reparação e a manu-
tenção de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades de execução direta de serviços públicos 
de engenharia e obras públicas e para conservação de vias urbanas e rodovias; a manutenção da ilumi-
nação pública de praças e logradouros públicos e a reparação ou substituição de lâmpadas e demais 
materiais de operação e manutenção da rede de iluminação pública de responsabilidade do Município; 
a coordenação, a supervisão, o controle e a execução, direta ou indireta, dos serviços de coleta de lixo, 
de capina, varrição e limpeza das vias e logradouros públicos; o acompanhamento da implementação 
do plano de urbanização do Município, especialmente no que se refere a abertura ou construção de vias 
e logradouros públicos, elaborando os respectivos projetos, em articulação com a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Gestão Urbana e a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano; 
o planejamento, a coordenação, a fiscalização e a elaboração e/ou execução, direta ou indireta, de pro-
jetos de construção, reforma e recuperação de bens imóveis do Município.

1 - Superintendência de Obras

Gerência de Edificações

LOCAL
TERMO DE 

COMPROMISSO
ÁREA (M²)

VALOR (R$) 
‘’PAGO’’

SITUAÇÃO

Construção Praça Moreninha - 1.647,62 406.996,94 Concluída

Reforma e Adequação (SPDA e PSCIP) do 
Ginásio Guanandizão

- 5.698,56 4.170.397,78 Concluída

Reforma Praça Campo Belo - 6.500,75 89.795,17 Concluída

Reforma da Escola Múcio Teixeira 08/2016 93,00 200.335,82 Concluída

Ampliação na Escola José de Souza 01/2018 170,34 288.788,94 Concluída

Construção de Unidade Básica de Saúde 
da Família - UBSF Aero Rancho (Granja)

- 428,30 1.081.635,93 Concluída

Reforma UBS Estrela do Sul 25/2015 109,4 271.225,22 Concluída

Reforma Praça Mata do Jacinto - - - Em Andamento

Reforma do Centro de Triagem e 
Encaminhamento do Migrante

- - 204.081,73 Em Andamento

Reforma do Centro de Especialidades 
Médicas

- - 106.682,00 Em Andamento

Reforma das Piscinas e do Complexo do 
Parque Jacques da Luz

- - 249.727,50 Em Andamento
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Reforma do Creas Norte - - 24.244,66 Em Andamento

Construção da Escola Vila Nathália - 3.228,00 992.085,96 Em Andamento

Reforma UBSF Serradinho - - 85.332,22 Em Andamento

Parque Ayrton Senna - - 691.098,35 Em Andamento

Reforma da SAS - - 194.004,51 Em Andamento

Reforma Parque Sóter - - 383.233,87 Em Andamento

Construção da Praça Noroeste - 1888,68 1.051.496,08 Em Andamento

Construção de Ceinf Vila Nasser - 1118,48 501.216,47 Em Andamento

Construção de Ceinf Vila Popular - 1.211,00 306.153,15 Em Andamento

Construção de Ceinf Zé Pereira - 1.211,00 181.326,98 Em Andamento

Cobertura para Arquibancada na 
Associação Campograndense de Beisebol

- - 19.267,95 Em Andamento

TOTAL 23.305,13 11.499.127,23

Construção Praça Moreninha

Reforma Praça Campo Belo

Construção de Ubsf Aero Rancho 
(GRANJA)

Reforma e Adequação do Ginásio 
Guanandizão

Reforma da Escola Múcio Teixeira

Reforma UBS Estrela do Sul

Reforma e Adequação do Ginásio 
Guanandizão

Ampliação na Escola José de Souza

Reforma da Praça Mata do Jacinto

253



SISEP | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Reforma Do Centro De Triagem E 
Encaminhamento Do Migrante

Reforma das Piscinas e do Complexo 
Do Parque Jacques Da Luz

Reforma Parque Sóter

Reforma Ubsf Serradinho

Construção de Ceinf Vila Popular

Reforma Do Centro De Especialidades 
Médicas

Reforma Do Creas Norte

Construção da Praça Noroeste

Parque Ayrton Senna

Construção de Ceinf Zé Pereira

Construção Da Escola Municipal Do 
Bairro Parati

Construção Da Escola Vila Nathalia

Construção de Ceinf Vila Nasser

Reforma Da Sas

Associação Campograndense De 
Beisebol
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Acessos - Armando Tibana, Canguru e 
Sírio

Estações de Embarque - Corredores

Atlântico sul - etapa c

Atlântico sul - etapa c

José tavares

Av. Bandeirantes

Av. Bandeirantes

Acessos - Armando Tibana, Canguru e 
Sírio

Estações de Embarque - Corredores

Gerência de Infraestrutura
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José tavares

Recuperação Funcional do Pavimento, na região Urbana do 
Centro e Prosa

Rua Bahia

Rua Guia Lopes

Rua Brilhante

2 - Superintendência de Projetos

Item Objeto Status

1 Campos de Futebol: Santa Felicidade / Vila Popular / JD Centenário Montando

2 Campo de Futebol Aero Rancho (Buracão) Montando

3 Revitalização Lagoa Itatiaia Montando

4 Revitalização e Ampliação da Cidade do Natal Montando

5 Praça da Juventude Montando

6 Grande Parada (Saída para Terenos) Montando

7 Reforma Seges (Reforma / Cabeamento / Elevador / Sanitários) Em Andamento 

8 Praça dos Imigrantes Em Andamento 

9 Readequação da Instalação Elétrica Escola Municipal Múcio Teixeira Em Andamento 

10 Conclusão da UBSF Jardim das Perdizes Em Andamento 

11 Construção de Base para Academia Mata do Jacinto Em Andamento 

12 Centro de Estudos William Maksoud – UPA Cel Antonino Em Andamento 
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13 Reforma Museu José Antônio Pereira Em Andamento 

14 Acessibilidade e Reforma UBSF Vila Nasser Em Andamento 

15 Revitalização Praça Amigos do Vaguinho e Dalila Em Andamento 

16 Reforma e Ampliação CEINF Vila Nasser E E.M. Elizabel Maria Gomes Salles Em Andamento 

17 Reforma do Parque Tarsila do Amaral Em Andamento 

18 Reforma Três Prédios IMPCG Em Andamento 

19 Manutenção Estradas Vicinais – Assentamento Abelhinha e CGS Em Andamento 

20 Pavimentação e Drenagem Ramez Tebet Em Andamento 

21 Reforma Pontes de Madeira (Cg482 / Ribeirão do Lontra / Cg222 / Córrego Ceroula) DICOM 

22 Estradas Vicinais (3 Lotes) DICOM 

23 Ampliação Bases do Samu DICOM 

24 Manutenção Estrada Vicinal CG 284 DICOM 

25 Recapeamento OGU – Lote I E II DICOM 

26 Pavimentação Semirrígida Intertravado Los Angeles (Terra Morena) DICOM 

27 Licenciamento Ambiental Aterro de Entulhos – Prade DICOM 

28 Revitalização Parque Cônsul Assaf Trad DICOM 

29 Reforma E.M. Valdete Rosa Da Silva DICOM 

30 Reforma Pontes de Madeira (A/B/C/D/E) DICOM 

31 Reforma e Adequação Acessibilidade UBSF Anhanduí e Rochedinho DICOM 

32 SPDA e PSCIP Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) DICOM 

33 Revitalização Praça Nova Lima DICOM 

34 Reforma Complexo Rui Jorge da Cunha – Vila Nasser DICOM 

35 Pavimentação Aero Rancho Ch7 E Ch8 DICOM 

36 Acessibilidade em UBSF’S E UPA’S – Lotes A e B DICOM 

37 Sinalização Semafórica Corredores Transporte Coletivo – Av. Bandeirantes e R. Bahia DICOM 

38 Reforma SISEP DICOM 

39 Conclusão UBSF Jardim Presidente DICOM 

40 Reforma Pontes de Madeira (Afluente Córrego Ceroula e Outros) DICOM 

41 Recapeamento OGU – 2ª. Etapa DICOM 

42 Conclusão Construção UBSF Jardim Santa Emília DICOM 
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43 Lâmpadas LED (Serviço) DICOM

44 Recapeamento FINISA (Centro / Prosa / Bandeira / Lagoa / Anhanduizinho) Finalizado

45 Sinalização Semafórica R. Brilhante E R. Guia Lopes Finalizado 

46 Manutenção Estradas Vicinais CG 140 / CG 160 / CG 180 Finalizado

47 Elaboração Projeto Executivo Ponte De Concreto Armado Finalizado 

48 Pavimentação E Drenagem Sírio Libanês E Vila Lídia Finalizado

49 Ponte De Madeira CG 342 (Ponte Que Queimou) Finalizado 

50 Corredor Sudoeste – Av. Marechal Deodoro Finalizado

51 Elaboração Projeto Piscina Olímpica Parque Ayrton Senna Finalizado 

52 Acessibilidade UBSF Três Barras / Azaléia / Jardim Marabá Finalizado

53 Cobertura Arquibancada Associação Beisebol Finalizado 

54 Reforma Horto Florestal Finalizado

55 Pavimentação Nova Campo Grande Finalizado 

56 Readequação Elétrica CCZ Finalizado

57 Pavimentação Barra Da Tijuca B Finalizado 

58 Reforma E Readequação Acessibilidade Orla Morena Finalizado

59 Reforma Praça Guanandi E Academias Finalizado 

60 Acesso Aos Residenciais Armando Tibana / Canguru Finalizado

61 Reforma Mata Do Jacinto Finalizado 

62 Reforma Praça Elias Gadia Finalizado

63 Reforma Canal Do Prosa E Prad Praça Das Águas Finalizado 

64 Pavimentação Jardim Seminário A (2ª. Etapa) Finalizado

65 Pavimentação Complexo Atlântico Sul C Finalizado

66 Reforma Teatro Municipal Octávio Guizzo Finalizado 

67 Pavimentação Nova Lima – B Finalizado

68 Pavimentação Vila Nasser Finalizado

69 Reforma E Readequação CREAS Norte Finalizado 

70 Reforma CRAS Botafogo / Jardim Canguru / Guanandi / Zé Pereira E Popular Finalizado

71 Construção Praça Bairro Moreninha III Finalizado 

72 Construção Plataforma Estações De Embarque R. Guia Lopes / R. Brilhante / Av. Bandeirantes / R. Bahia Finalizado
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73 Pavimentação Tijuca A Finalizado

74 Construção Praça Jardim Noroeste Finalizado 

75 Estradas Vicinais (CG 324 / CG 020 / CG 264 E Outros Ramais) Finalizado 

76 Reforma Terminais Bandeirantes / Guaicurus / Júlio De Castilho Finalizado

77
Elaboração De Projetos Executivos Implantação Asfáltica Jardim Noroeste / Jardim Centenário / 

Tarumã / Moreninhas E Av. Duque De Caxias 
Finalizado

78 Pavimentação Residencial Jardim Mato Grosso DICOM 

79 Iluminação Decorativa Natalina Sistema Siga

80 Impermeabilização Caixa D’água Do CAC Sistema Siga

81 Sondagem Surian Sistema Siga

82 Aquisição De Mobiliário Para UGP BID

83 Contratação Consultor Individual BID

84 Atualização Plano Local Zonas Especiais – Centro BID

85 Projeto Executivo Cidade Digital BID

86 Projeto Executivo Reestruturação E Modernização CPD BID

87 Requalificação Urbana Ruas Da Região Central CG – Lotes I E II BID

88 Contratação Consultoria Locação Social BID

89 Projeto Executivo Praças Área Central BID

1. Gerência de Manutenção de Vias Urbanas

Divisão de Manutenção de Vias Pavimentadas

REGIÃO ÁREA (m²) Nº DE BURACOS 

ANHANDUIZINHO 45.356,02 28.307,00

BANDEIRA 84.845,79 35.289,00

CENTRO 19.745,65 11.497,00

IMBIRUSSU 55.747,61 30.758,00

LAGOA 23.772,91 13.992,00

PROSA 65.123,27 38.819,00

SEGREDO 36.554,33 15.933,00

TOTAL 331.145,58 174.595,00
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Divisão de Manutenção de Vias Não Pavimentadas

LIMPEZA, RECONFORMAÇÃO E ENCASCALHAMENTO 

REGIÃO
LIMPEZA RECONFORMAÇÃO

REVESTIMENTO 

PRIMARIO 

m² m² m³

ANHANDUIZINHO 160.833,49 410.501,17 31.248,00

BANDEIRA 128.617,21 477.877,37 27.220,00

IMBIRUSSU 49.814,48 271.472,11 11.176,00

LAGOA 168.652,69 457.753,43 30.482,00

PROSA 230.791,35 527.543,25 44.652,00

SEGREDO 85.370,60 700.335,94 4.232,00

TOTAL 824.079,82 2.845.483,27 149.010,00

RUA DIOGO ÁLVARES
JARDIM TIJUCA
03/11/2020

RUA SANTANA
DATA: 27/11/2020

RUA CACONDE
DATA: 04/12/2020

AVENIDA JAMIL NAHAS
PÓLO EMPRESARIAL
25/11/2020
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ÁREA RURAL

QUADRIMES-TRE

RASPAGEM MECÂNICA RECONFORMAÇÃO
ESCAVAÇÃO E CARGA 

MATERIAL 1ª CATEGORIA

UND

m² m² m³

1º 304.680,00 460.240,00 7.340,00

2º 564.320,00 480.100,00 9.200,00

3º 826.000,00 289.400,00 17.100,00

4º 350.000,00 200.000,00 13.600,00

TOTAL 2.045.000,00 1.429.740,00 47.240,00

PONTE CG 222
CÓRREGO CEROULA
31/08/2020

CG 264
09/06/2020

2. Gerência de Manutenção de Vias Rurais

Serviços de Manutenção de Vias Não Pavimentadas

Reforma em Ponte de Madeira:

• Ponte Córrego Botas CG 060, vão= 6,00 metros;

• Ponte Córrego Estaca CG 458, vão= 10,00 metros;

• Ponte Córrego Ceroula CG 224, vão= 10,00 metros;

• Ponte Córrego Varjão CG 464, vão= 12,20 metros;

• Ponte Córrego Rondinha CG 180, vão= 6,00 metros;

• Ponte Córrego Guariroba CG 180, vão=18,40 metros;

• Ponte Córrego Ribeirão Cachoeira CG 488, vão= 20,00 metros;
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• Ponte Córrego Ceroula CG 222, vão= 42,00 metros;

• Ponte Córrego Ribeirão da Lontra CG 492, vão= 30,00 metros;

• Ponte Rio Anhanduí CG 284, vão= 60,00 metros;

Construção de Ponte de Madeira:

• Ponte sob o Rio Anhanduí, ramal CG 342, vão= 44,50 metros.
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ANHANDUIZINHO 556 42 19 4 2 0 3 0 0 5 214 5 65 18 0

BANDEIRA 1052 40 9 1 1 1 4 0 2 0 218 5 69 22 28

PROSA 235 13 9 4 1 0 0 0 0 2 55 8 24 24 28

SEGREDO 541 37 7 9 1 0 1 0 0 0 91 13 26 16 3

LAGOA 619 38 11 0 1 1 0 1 0 4 175 4 12 11 28

CENTRO 85 10 4 0 2 0 0 0 0 0 29 8 41 21 0

IMBIRUSSU 424 29 7 3 6 1 0 0 1 0 120 3 2 8 3

TOTAL 5245

3. Divisão de Drenagem Urbana

AVENIDA EUROPA
LIMPEZA DE BOCA DE LOBO
27/11/2020

RUA ORESTES BARBOSA
REPARO PV
27/11/2020
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REGIÃO

QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS
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ANHANDUIZINHO 915 748 1324 1694 248 48 4977

BANDEIRA 460 369 724 823 134 29 2539

CENTRO 35 2 0 348 8 16 409

LAGOA 574 183 612 312 80 21 1782

IMBIRUSSU 276 42 152 272 32 34 808

PROSA 148 16 89 149 43 38 483

SEGREDO 51 8 68 115 38 25 305

ZONA RURAL 12 2 6 3 4 0 27

DIVERSOS 39 11 37 49 17 27 180

4. Gerência de Limpeza Pública

AV. GURY MARQUES
UNIVERSITÁRIO
19/11/2020

ÁREAS PÚBLICAS DO JARDIM LEBLON
25/08/2020
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ITEM UND QUANTIDADE

Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais TON 259.015,48

Tratamento e Disposição Final Ambientalmente Adequada dos Resíduos Sólidos 
Domiciliares e Comerciais

TON 263.335,28

Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos dos Serviços de Saúde TON 653,33

Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais em Distritos MÊS 11,00

Coordenação da UTR - Usina de Triagem de Resíduos MÊS 10,00

Cremação de Animais Mortos de Pequeno Porte - CCZ KG 118.750,00

Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Classe 2-B Inertes TON 5.002,11

Varrição de ruas, vias e logradouros públicos com destinação e disposição final 
dos resíduos

MÊS 64.820,71

Gerenciamento de 05 (cinco) ecopontos KM 9,60

Capina, raspagem e roçagem manual com destinação e disposição final dos 
resíduos

M² 1.523.739,46

Pintura de meio fio KM 1.303,49

Roçada mecanizada com acabamento com destinação e disposição final dos 
resíduos

M² 0,00

Limpeza de caixas de boca de lobo com destinação e disposição final dos 
resíduos

UND 25.025,00

Roçada mecanizada com máquina costal com destinação e disposição final dos 
resíduos

M² 15.370.541,06

Roçada mecanizada com trator e acabamentos com destinação e disposição final 
dos resíduos

M² 4.673.850,70

5. Gerência de Resíduos Sólidos

Serviços Realizados pela Concessionária CG Solurb

LIMPEZA DE BOCA DE LOBO
BAIRRO CABREÚVA
18/11/2020

ROÇADA MECANIZADA
AV. LAUDELINO BARCELOS
VILA JACY
07/12/2020
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6. Gerência de Iluminação Pública

BAIRRO JOSÉ TERUEL | 04/12/2020 BAIRRO LOS ANGELES | 04/11/2020

INSTALAÇÕES DE LED REALIZADAS NO ANO DE 2020 POR REGIÕES

REGIÃO / MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGOS SET OUT NOV DEZ TOTAL/ 
REGIÃO

ANHANDUIZINHO 74 152 250 94 235 220 440 1093 300 482 195  3.535

BANDEIRA 1233 365 382 615 152 189 213 610 164 158 82  4.163

CENTRO 359 715 856 805 180 58 168 45 687 87 109  4.069

IMBIRUSSÚ 1253 428 392 235 9 169 556 287 383 122 116  3.950

LAGOA 369 1246 118 577 66 235 487 542 342 84 268  4.334

PROSA 510 511 196 464 153 138 346 316 158 216 424  3.432

SEGREDO 3 832 472 130  165 585 397 174 95 46  2.899

TOTAL ANO 3.801 4.249 2.666 2.920 795 1.174 2.795 3.290 2.208 1.244 1.240 - 26.382

MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2020 POR REGIÕES

MÊS/ REGIÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL/ 
REGIÃO

ANHANDUIZINHO 1111 1530 1.570 1337 1713 1773 2200 1909 2299 1954 1745  19.141

BANDEIRA 1287 601 904 776 1439 1244 1217 1453 1305 1136 840  12.202

CENTRO 954 751 1287 911 1028 1274 1658 1086 1803 1350 1049  13.151

IMBIRUSSÚ 1343 454 1113 573 1089 1064 1161 1201 1233 906 881  11.018

LAGOA 460 1750 566 829 1199 1116 1317 1064 1340 1411 1709  12.761

PROSA 572 796 393 482 466 653 789 664 642 647 747  6.851

SEGREDO 522 991 879 1060 1346 1013 1314 1279 1361 1157 1480  12.402

TOTAL/ANO 6.249 6.873 6.712 5.968 8.280 8.137 9.656 8.656 9.983 8.561 8.451 - 87.526
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SECRETARIA MUNICIPAL
DO MEIO AMBIENTE 

E GESTÃO URBANA – SEMADUR

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana – Semadur coordena a execução da 
Política Ambiental e de Gestão Urbana do Município. Nossa missão é compatibilizar a conservação 
ambiental com o desenvolvimento, promovendo uma cidade sustentável e organizada, melhorando a 
qualidade de vida das comunidades, garantindo a proteção dos recursos naturais e construindo uma 
sociedade mais justa. A Secretaria oferece suporte para demais órgãos municipais, sendo responsável 
também pela implementação imobiliária do município, promovendo assim a justiça social e tributária.

Combate à COVID-19

Neste ano de 2020 em que enfrentamos uma Pandemia Mundial a Semadur teve um papel de 
destaque nas ações de combate ao Novo Coronavírus, com ações fiscalizatórias dia e noite, com a im-
plantação de novos modelos de atendimento virtual, além de auxiliar no estabelecimento de medidas 
urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar 
a disseminação da doença no Município. 

E visando mitigar os efeitos dessa Pandemia junto à população campo-grandense o Prefeito Mar-
cos Marcello Trad, reuniu sua equipe técnica, dentre eles o secretário Luís Eduardo Costa e técnicos 
da Semadur determinando a implementação de estratégias baseadas no combate à disseminação da 
COVID-19. Desta forma, Campo Grande iniciou de forma pioneira aos demais Municípios uma série de 
medidas conciliando primeiramente a preservação da vida das pessoas, com o convívio social, e as ati-
vidades econômicas desenvolvidas no Município de Campo Grande a Semadur desenvolveu o PLANO 
DE DIRETRIZES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS NA 
CIDADE DE CAMPO GRANDE – MS. O objetivo do Plano foi buscar o equilíbrio para que, gradualmente, o 
Município retomasse suas atividades, garantindo aos empregados e empregadores segurança jurídica, 
econômica e sanitária, e principalmente a segurança e integridade à sua vida e de seus familiares.

Assim também, a Semadur ampliou os atendimentos que passaram a ser realizados via online ou 
por meio de contato telefônico, o que gerou otimização e inclusive redução de gastos e tempo de es-
pera, conforme relatado pelos próprios profissionais. Quando necessário, os atendimentos aos profis-
sionais e contribuintes foram agendados e atendidos pelo plantão fiscal via telefone, e-mail ou através 
das Centrais de Atendimento Técnico (CAT) via Teleconferência (utilizando o programa Skype) para o 
atendimento técnico especializado.

Os profissionais da área da construção civil que necessitaram do atendimento técnico por parte 
da Semadur tiveram a opção de realizarem o agendamento no próprio portal do sistema de Aprovação 
Digital, agendando o dia e horário para tratar diretamente com o analista do seu processo tudo via 
programa Skype.
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Fiscalizações

Portanto, desde o dia 16 de março de 2020, 147 auditores fiscais da Semadur atuaram em toda 
a cidade visando garantir o cumprimento dos decretos de combate à disseminação do Novo Co-
ronavírus. Fiscalizações que eram realizadas diuturnamente em Campo Grande, levando orientação 
adequada aos cidadãos.

Prefeito reunido com a fiscalização municipal para dar início às ações fiscalizatórias de combate a Covid-19 em 
todas as sete regiões urbanas.

De março à novembro de 2020, foram vistoriados mais de oito mil estabelecimentos comerciais 
em todas as sete regiões urbanas, entre eles, supermercados, atacadistas, farmácias, CEASA, feiras livres, 
salões de beleza e estética, barbearias, conveniências, casas lotéricas, canteiros de obras da construção 
civil, Mercadão Municipal, Camelódromo, bares, restaurantes, call center, igrejas, tabacarias, academias, 
agências bancárias, hotéis, motéis, comércio varejista em geral. Além de locais onde possam ocorrer 
aglomerações como praças, parques e avenidas com a presença de vendedores ambulantes.
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Entrega de máscaras para catadores de materiais recicláveis que trabalham na UTR e nos terminais de transbordo

Neste período foram emitidas mais de 200 notificações relacionadas a estabelecimentos que fun-
cionavam sem licença prévia do órgão municipal competente (Alvará de Localização e Funcionamento) 
ou estariam funcionando além do horário permitido no seu Alvará.

Doações de máscaras

A Semadur doou 500 máscaras à Coordenação da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) para a 
distribuição entre os servidores municipais que atuam nos atendimentos aos munícipes, 200 máscaras 
doadas às cooperativas de catadores de materiais recicláveis que atuam na Usina de Triagem de Resídu-
os (UTR) e mais 500 máscaras à Guarda Civil Metropolitana (GCM). Também auxiliou na distribuição de 
642 máscaras nos nove terminais de ônibus de Campo Grande.

Descontaminação de locais públicos

Em parceria com o Exército Brasileiro e Marinha do Brasil foram realizadas a desinfecção das ruas 
onde ocorrem nove feiras livres em Campo Grande, sendo elas:

• Feira Livre do Jardim Petrópolis; 

• Feira Livre da Vila Jacy;

• Feira Livre da Piratininga; 

• Feira Livre do Guanandy; 

• Feira Livre da Moreninhas; 

• Feira Livre da Pioneira; 

• Feira Livre do Aero Rancho setor IV; 

• Feira Livre do Tiradentes; 

• Feira Livre do Universitário.
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Além da desinfecção da Santa Casa de Campo Grande, Feira Central e Mercadão Municipal. Ainda, 
por intermédio da Semadur, a empresa concessionária Águas Guariroba também realizou o trabalho de 
descontaminação dos nove terminais de ônibus de Campo Grande e em alguns pontos de integração 
de usuários do transporte coletivo.

Ações de descontaminação realizadas pelo Exército Brasileiro nas feiras livres

Fiscalização e Controle de Posturas

Esta fiscalização compreende os seguintes serviços: Feiras livres e Mercado Municipal; repressão e 
controle do comércio ambulante e das atividades não permitidas no logradouro público; Poluição Visual; 
emissão de autorização de publicidade na área central, atendendo ao Projeto Reviva Centro; atendimen-
to e orientação sobre instalação de painéis de publicidade; serviço de fiscalização e controle junto aos ce-
mitérios municipais e particulares; fiscalização dos termos de permissão de uso da feira central, mercado 
municipal, orla ferroviária e centro comercial (camelódromo); acompanhamento e controle nos serviços 
como: sepultamentos, exumações, aforamentos com emissão de títulos de propriedade e autorizações 
para reforma e construção; serviço de fiscalização no atendimento das funerárias ao serviço social.

Ação 2020

Número de Feirantes Cadastrados 2.165

Total de Pontos Cadastrados 3.000

Número de Feiras Oficializadas 46

Número de Alvarás Expedidos / Licença 159

Número de Transferência de Titularidade em Feira Livre 18

Número de Notificações Expedidas 4.472
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*Dados referentes até o dia 26 de Novembro/2020

*Dados referentes até o dia 26 de Novembro/2020

*Dados referentes até o dia 26 de Novembro/2020

Limpeza de Terrenos

Notificações encaminhadas para implantação de multas

Ano Notificações por falta de limpeza em lotes urbanos

2019 8.571

2020 3.204

Ano Notificações encaminhadas para implantação da multa

2019 1.003

2020 871

Alterações de Dados Cadastrais 05

Apreensões/Mercadorias – Área Central 02

Apreensão de Veículos de Divulgação (Faixas/Placas) 10

Autorização para Instalação de CP Rede (Energia) 03

Autorização para Instalação de Painéis/Outdoor 31

Licença especial (Lei Seca) – Eventos 157

Reviva Centro 03

Horário especial – Processos 341

Instalação de mesa e cadeiras 10

Mercadores Cadastrados (Mercadão Municipal, Centro Comercial Marcelo 
Fonseca Barbosa, Feira Central)

1.044

Feirantes Cadastrados 2.165

Notificações Expedidas 4.472

Notificações Solucionadas 1.796

Denúncias Recebidas 5.559

Denúncias Encerradas 802

Implantação de Multas 871

Notificação por falta de Alvará de Localização e Funcionamento 173
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Áreas Públicas

O setor atua no sentido de conter as invasões em Áreas Públicas, desta forma, em parceria com a 
Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM 
Patrulha Ambiental), que inicialmente checam as denúncias recebidas, para posteriormente encami-
nhar à fiscalização da Semadur para que sejam executadas as ações pertinentes.

Quando necessário, solicita-se também o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servi-
ços Públicos (Sisep), para executar a retirada dos invasores, apoiados no poder de polícia administrativa, 
considerando ser a Semadur um órgão fiscalizador e não executor.

Ano
Áreas Públicas Vistoriadas e 

Notificadas

Áreas Públicas Desocupadas 

por Ação Fiscal

Processos encaminhados a 

PASI/PGM para judicialização

2019 36 05 128

2020 05 03 53

*Dados referentes até o dia 26 de Novembro/2020

Coordenadoria de Gestão de Áreas Públicas - CGAP

A Coordenadoria de Gestão de Áreas Públicas (CGAP) foi criada através do Decreto n. 113.116, de 
28 de março de 2017, são atribuições da CGAP, conforme Decreto nº 14.045 de 07 de novembro de 2019: 
planejar, coordenar, controlar ações de fiscalização referentes ao uso e ocupação das áreas públicas 
municipais; realizar vistorias, emitindo relatórios e pareceres visando a instrução de processos de per-
missão de uso de área; notificar e realizar demais atos de poder de polícia, visando debelar a invasões de 
áreas públicas; fiscalizar áreas com permissão de uso para averiguação quanto ao uso da área. 

A destinação das áreas públicas dá-se por meio da cessão a órgãos públicos municipais, entes públi-
cos ou privados (entidades beneficentes, associação de moradores entre outros), conforme haja existên-
cia de interesse público ou social, ou seja, através de permuta, alienação, doação ou autorização de uso.

Ano Processos gerados Quantitativo

2019
Permissão de Uso 192

Permuta e Alienação 96

2020
Permuta e Alienação 182

Notificação e Auto de Infração 164

Os processos de permissão de uso devidamente instruídos são encaminhados para vistoria e em 
seguida para a Comissão de Controle de Áreas Públicas – CAP, para deliberação quanto aos pedidos, 
conforme Decreto nº 8.260 de 18 de julho de 2001.
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Processos de autorização de uso de áreas públicas enviados 
para deliberação

Vistorias – Processos de permuta e alienação, permissão de uso 
e notificação e auto de infração 

Processos de permuta de área enviados a diretoria-geral 
de compras e licitação para realização de certame licitatório

Denúncias Recebidas 

Ano Processos enviados à Comissão de Áreas Públicas

Janeiro a Dezembro de 2019 50

Janeiro a Novembro de 2020 27

Ano Áreas Vistoriadas

Janeiro a Dezembro de 2019 193

Janeiro a Novembro de 2020 530

Ano Valor Venal

Janeiro a dezembro 2019 R$ 13.927.751,81

Janeiro a Novembro de 2020 R$ 735.485,02

Ano Canais de Denúncias Quantitativo 

Julho a Novembro de 2020 Fala Campo Grande 151

Julho a Novembro de 2020 E-mail e outros 51

Total 202

Fiscalização e Cartografia

A Cartografia elabora o Mapa Urbano Básico Digital para suporte ao Cadastro Técnico Multifinalitário. Apli-
ca a topografia, a aerofotogrametria e o geoprocessamento para a aprovação dos loteamentos, desdobros e 
desmembramentos, e para o suporte às decisões que envolvam matérias relativas ao mapeamento do tecido 
urbano e rural.
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Ação
Implantação de Placas de Logradouro 

Acumulado

Postdoor 735

Ação

Processos Aprovados de Parcelamentos

Acumulado

Processos Lotes

Loteamento 3 1118

Remembramento 119 119

Desmembramento 6 35

Desdobro 99 681

Desapropriação 10 21

Retificação 94

Desdobro / Remembramento 6 12

Remembramento / Desdobro 22 187

Abertura De Matrícula 12 12

Total 371 2.185

Área Total (M²) 4.388.739,07551

Ação
Certidões Expedidas

Acumulado

Medidas e Confrontações 1.521

Numeração E Logradouro 3.154

Perímetro Urbano 18

Cancelamento 10

Tramitação 1

Conformidade 3

Outros 12

Total 4.719
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Ação
Levantamento Topográfico 

Acumulado

Retificação de Registro Imobiliário 143

Abertura de Rua 16

Abertura de Matrícula 13

Desdobro / Remembramento 37

Levantamento Topográfico 19

Ofícios 34

Verificação de Área Rural – Anuência 13

Conferência de Loteamento 12

Outros 95

Total 382

Ação
Atualização Base Cartográfica 

Acumulado

Atualização de Parcelamentos 184

Atualização de Mapa Cadastral 79

Atualização do Mapa do Município 26

Abertura de Inscrição Imobiliária 48

Plantas escaneadas 204

Memoriais escaneados ou matrícula 203

Atendimento ao contribuinte 116

Impressão de Plantas 130

Ofícios 92

Atualização na Internet 101

Desenho Técnico 44

Cópias 103

Atualização Gis/Retificação Urbana 38

Atualização Gis/Retificação Rural 14

Arquivo Gerado Shapefile 830

Elaboração de planta Digital Numeração 81

Outros 34

Total 2.327

Ação
Numeração E Logradouro 

Acumulado

Numeração para Alvarás 2.258

Numeração diversos 220

Total 2.478
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Patrimônio e Averbação

Zela pela guarda e controle dos títulos de propriedade dos imóveis de domínio público da Prefei-
tura; mantém permanentemente atualizado o inventário e o cadastro de bens imóveis do município; 
executa averbação dos títulos de propriedade oriundos dos Cartórios de Registro de Imóveis; mantém 
atualizados os dados dos proprietários; executa a implantação das inscrições imobiliárias dos loteamen-
tos novos (desapropriações, remembramentos, desdobros e desmembramentos urbanos e rurais). 

Com a integração digital junto aos cartórios de registro de imóveis, realiza as seguintes ações, que 
proporcionam segurança e aperfeiçoamento no trabalho: 

• Solicitação de matrículas;

• Abertura de matrículas das áreas públicas;

• Consulta prévia de CPF, CNPJ e nome de proprietário.

Ação 2017 2018 2019 2020

Abertura de Matrícula de Imóveis Públicos 4 4 38 24

Averbação de Imóveis 19.731 16.573 18.610 16.735

Implantação de Inscrição Imobiliária 860 240 161 1792

Registro de Contrato 455 361 376 229

Remembramento / Desmembramento 489 1.576 1.610 1.483

Ação 2016 2017 2018 2019 2020

Emissão de Alvarás de Construção 2.079 2.598 1.742 1.905 2.216

Abertura de processos de Regularização 875 750 714 1.758 592

Abertura de processos de Regularização com 
Construção

96 130 150 135 158

Abertura de processos de Construção 2.368 2.741 2.282 2.428 4601

*Dados referentes até o mês de Novembro/2020

Licenciamento Urbanístico

O Licenciamento Urbanístico contempla todas as ações desenvolvidas pela Semadur à luz da legisla-
ção urbanística visando a sua aplicação e autorizando o munícipe para a execução dos seguintes serviços: 
construções; regularizações de edificações construídas sem o devido licenciamento urbanístico; regulari-
zação com construção; reformas com e sem acréscimos; demolições de áreas cadastradas no lançamento 
do IPTU; execuções de adaptações para acessibilidade nos imóveis; execuções de calçada e muro; guias 
de viabilidade para a abertura de empresas e certidões de conformidade para novos empreendimentos.

O Licenciamento Urbanístico encontra-se cada vez mais informatizado em suas ações, implantando 
a interface digital dos procedimentos de aprovação de projetos, visando dar mais celeridade e eficiência 
na máquina administrativa para o atendimento dos profissionais e construtores integrantes do sistema.
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*Dados referentes até o mês de Novembro/2020

Análise em projetos para emissão de Alvarás e 
Habite-se

17.514 13.404 8.954 10.383 9859

Guias de viabilidade 29.041 23.177 21.883 31.160 33719

Certidão de conformidade 211 204 225 248 178

Alvará Imediato

A Lei Complementar n. 361/2019, publicada no dia 07 de novembro 
de 2019, que instituiu o procedimento de Licenciamento Urbanístico de-
nominado Alvará Imediato (AI), na modalidade declaratória foi sanciona-
da considerando a necessidade de promover a desburocratização na ad-
ministração pública e o compartilhamento de responsabilidades através 
da parceria com os profissionais das áreas de arquitetura e engenharia.

Sendo assim, desde dezembro de 2019, foram iniciadas as aná-
lises e aprovações nesta nova modalidade, que compreende as cons-
truções de empreendimentos de baixo impacto, sendo elas: as cons-
truções unirresidencial, multirresidencial de até cinco unidades e os 
projetos de construção de edificações destinadas às atividades de co-
mércio (salão comercial) com área de até 500m². E assim, os alvarás de 
construção, de empreendimentos considerados de baixo impacto, são 
emitidos na modalidade declaratória via AI.

O ano de 2020, apesar da pandemia, trouxe um avanço nos aten-
dimentos aos profissionais através das consultas técnicas via SKYPE, 
que fez com que essa gerência não suspendesse seus atendimentos e 
apoio aos profissionais apesar das adversidades.

Gerência de Fiscalização e Controle Urbanístico

Compete a esta Gerência organizar e coordenar as atividades de fiscalização e controle das construções, 
reformas, ampliações e regularizações de empreendimentos de edificações; controlar a aplicação da legislação 
urbanística e o exercício do poder de polícia administrativo, referentes aos empreendimentos e edificações; co-
ordenar e atualizar as informações do cadastro técnico imobiliário, referentes à sua área de atuação; além de 
coordenar e controlar a expedição das Cartas de Habite-se.

Ação 2018 2019 2020

Emissão de Carta de Habite-se 2.407 2.255 1941

Processos aguardando pedido de vistoria para emissão do Habite-se 7.544 7.940 8235

Termos de Compromisso 88 103 75

Notificações (relacionadas às calçadas, material no passeio, impedir livre 
trânsito de pedestres e etc)

1.219 1.417 857
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Ação 2018 2019 2020

Guia de ITBI Rural:

• Elaboração de Guia de ITBI;

• Isenção de Guia de ITBI;

• Reavaliação de Guia de TBI;

• Protocolo;

270 277 

• 131

• 08

• 09

• 110

Total

258

Guia de ITBI Urbana:

• Elaboração de Guia de ITBI;

• Isenção de Guia de TBI;

• Reavaliação de Guia de ITBI;

•  Guia em processo Revisão de dados cadastrais.

43 151

• 06

• 66

• 60

• 03

Total

135

Certidão de valor venal 234 87 55

Laudos de avaliação diversos:

•  Processo de aprovação de projetos arquitetônicos;

• Processo de avaliação do imóvel urbano; 

• Processo de contrapartida financeira; 

• Processo de dação em pagamento;

• Processo de desafetação;

• Processo de desapropriação;

•  Processo de desmem/remem/desdobra e Processo de averbação;

• Processo de digital (contrapartida);

• Processo de indenização;

• Processo de loteamento;

• Ofício;

• Processo de pareceres;

• Processo de permuta/alienação/doação;

• Processo de regularização.

• Protocolo.

1.301 1.209

• 09

• 02

• 70

• 06

• 05

• 12

• 04

• 200

• 03

• 01

• 77

• 04

• 57

• 02

• 978

Total

1.430

*Dados referentes até o mês de Novembro/2020

*Dados referentes até o mês de Novembro/2020

Avaliação Imobiliária e Geoprocessamento

O principal objetivo da Avaliação Imobiliária é elaborar a Planta de Valores Genéricos para lança-
mento do IPTU e do ITBI, além de elaborar laudos para orientar processos de indenização por desapro-
priação, alienação, locativo, contrapartida financeira, contribuição de melhorias e outorga onerosa.

Auto de Infração de Obras (obra iniciada sem Alvará de Construção, 
demolição e etc)

503 957 453

ISS implantados (R$) 4.458.028,53 9.668.923,46

ISS implantados Consistência (R$) 3.756.349,48 1.000.506,01

Multas implantadas (R$) 1.077.393,71 2.131.663,56 1.331.685,88
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*Dados referentes até o mês de Novembro/2020

*Dados referentes até o dia 10 de Novembro/2020

Cadastro Imobiliário

A gerência realiza o trabalho de manutenção, atualização e disponibilização das informações a res-
peito dos imóveis urbanos e rurais do Município, para possibilitar, entre outros fins, o lançamento dos 
tributos municipais (IPTU, ITBI e taxas diversas), bem como expedição de certidões imobiliárias.

Processos 2018 2019 2020 2020

Isenção IPTU 2.842 4.002 1914 24

Verificação IPTU 1.912 1.811 693 16.735

Certidão de Demolição 266 361 305 1792

Certidão de Cadastramento 165 188 228 229

Processos diversos 6.005 5.338 3417 1.483

Licenciamento Ambiental

O Licenciamento ambiental contempla as fases de Licença Prévia – LP, de Licença de Instalação – LI 
e de Licença de Operação – LO ou Licença Ambiental Simplificada – LAS.

Os processos formalizados solicitando um dos documentos acima citados passam por uma pré-a-
nálise documental, onde é verificado se os documentos apresentados estão corretos e completos, caso 
contrário emite-se um Comunicado Pré-Análise, a documentação estando correta, o processo é enca-
minhado para o técnico/agente fiscal para realizar a análise técnica, estando tudo correto é emitida a 
Licença/Autorização solicitada, caso contrário será emitido um Comunicado solicitando esclarecimento 
e complementações de Estudos, projetos.

DOCUMENTOS EMITIDOS 2019 2020

Autorização 19 11

Licença Prévia 71 133

Licença de Instalação 124 47

Licença de Operação 274 130

Licença Ambiental Simplificada 136 54

Comunicado Pré-Análise 881 199

Comunicado Técnico 1330 1043

Declaração 269 320

Laudo de Vistoria 567 468

Pareceres Técnicos 1277 1390

Relatórios Técnicos 446 418

Total de documentos 5394 4213
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Fiscalização e Monitoramento Ambiental

A fiscalização e o monitoramento ambiental são exercidos de forma permanente (preventiva e 
repressivamente), nas atividades degradadoras e poluidoras ou potencialmente degradadoras e polui-
doras, que não atendam as normas e padrões ambientais vigentes. Tem sua origem nas atribuições e no 
poder de polícia inerente às competências da SEMADUR, bem como em:

• Denúncias recebidas na Central de Denúncias da PMCG e encaminhadas à Gerência;

• Solicitação de outros órgãos e entes públicos tais como Ministério Público, DECAT, entre 
outros, cujas atividades estejam total ou parcialmente, vinculadas às de conservação, 
proteção e melhoria do meio ambiente.

DOCUMENTOS EMITIDOS 2019 2020

Laudos de Vistoria 6277 4449

Comunicados 3875 991

Relatórios Técnicos 1391 957

Termo de Interdição 23 06

Termo de Desinterdição 9 02

Notificação e Auto de Infração e Multa 592 299

Total de documentos 12.167 6.704

*Dados referentes até o mês de Novembro/2020

O Monitoramento Ambiental é realizado ainda por meio de:

• Vistorias e inspeções nos empreendimentos licenciados ambientalmente e que venham 
causar qualquer alteração que promova o decréscimo da qualidade ambiental ou desequi-
líbrio ecológico;

• Coordenação e supervisão dos projetos e programas, visando a melhoria da qualidade 
ambiental, o controle da poluição e de gestão das bacias hidrográficas.

Foram realizadas aproximadamente 300 vistorias de monitoramento para verificar o atendimento 
das condicionantes das Licenças Ambientais.

Programa de Resíduos Sólidos 

Visando o monitoramento da gestão integrada de resíduos sólidos do município, o Programa objetiva:

Resíduos sólidos urbanos

• Gerenciamento correto dos resíduos sólidos com a implantação das políticas públicas mu-
nicipais para uma maior redução, reutilização e reciclagem dos resíduos;
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Cadastros 2019 2020

Grande Gerador 91 134

Prestador de Serviço ao Grande Gerador 31 07

Laudos de vistorias 2019 2020

Grande Gerador/Prestador de serviço 25 18

Denúncia/solicitação 46 10

Resíduos da Construção civil 2019 2020

Cadastro de Áreas de destinação de RCC 7 1

PGRCC analisados e aprovados 20 34

Denúncia/solicitação 10 38

• Cadastramento dos grandes geradores de resíduos sólidos e dos prestadores de serviços 
aos grandes geradores para coleta, transporte, tratamento e destinação final dos respec-
tivos resíduos, nos termos do art. 51 da Lei Complementar n. 209, de 27 de dezembro de 
2012, que institui o Código Municipal de Resíduos Sólidos e disciplina a Limpeza Urbana no 
Município de Campo Grande e de acordo com o art. 3º do Decreto Municipal n. 13.653, de 
26 de setembro de 2018;

Resíduos da construção civil

• Cadastramento das Áreas de Destinação que integram o Plano de Gerenciamento de Re-
síduos da Construção Civil do município de Campo Grande de acordo com o art. 12 do 
Decreto Municipal n. 13.754, de 9 de janeiro de 2019;

• Fiscalização e manutenção do Controle de Transporte de Resíduos – CTR nos termos do 
Decreto Municipal n. 13.754/2019;

• Fiscalização das Áreas de Destinação de Resíduos da Construção Civil.

Foram expedidos 113.328 CTR Eletrônicos em 2020

• Fiscalização e monitoramento das informações prestadas à SEMADUR referentes à nature-
za, à quantidade, ao tipo, às características e ao gerenciamento dos resíduos sólidos gera-
dos na condição de grande gerador, bem como os comprovantes de destinação dos resídu-
os sólidos e disposição final dos rejeitos em aterro sanitário regularmente licenciado;

• Vistoriar os abrigos de armazenamento de resíduos, recipientes acondicionadores e os veí-
culos cadastrados.
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Programa Córrego Limpo

Visando o monitoramento da qualidade das águas superficiais do município, o Programa objetiva:

• Diagnosticar a qualidade dos recursos hídricos municipais e avaliar a evolução da qualida-
de das mesmas, por meio de campanhas de amostragem d’água, a fim de aplicar um índice 
de qualidade;

• Fiscalizar lançamentos de poluentes nos corpos d’água e identificação de áreas prioritárias 
para o controle da poluição.

Os valores encontrados, por meio do cálculo efetuado pela metodologia IQA desde o seu lança-
mento são:

Médias anuais do IQACETESB entre 2017 e 2020

ANO
QUANTIDADE 
DE PONTOS

PORCENTAGENS DAS MÉDIAS ANUAIS DO IQACETESB

ÓTIMA BOA REGULAR RUIM PÉSSIMA

2017 81 0% 70% 25% 5% 0%

2018 81 0% 68% 25% 7% 0%

2019 83 0% 67% 23% 10% 0%

2020* 78 0% 51% 18% 6% 3%

Notificações 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Córrego Limpo 1.213 403 745 1.358 1.558 873 1.117 571

*Média realizada com os dados do 1º, 2º e 3º trimestre de 2020.
Ressaltando que devido à pandemia (Coronavírus) não houve coleta no 2º trimestre/2020 em 05 pontos de coleta.

*Notificações emitidas entre janeiro a novembro de 2020.
Ressaltando que os trabalhos foram prejudicados, devido à pandemia (Coronavírus).

Tipos de vistorias realizadas 2019 2020

Lançamento de água pluvial em rede de esgoto 37 07

Lançamento de água servida e\ou esgoto 190 81

Conexão na rede pública coletora de esgoto 6.892 4.252

Total 7.119 4.340

A quantidade de Notificações e Autos de Infrações expedidos (entre 2013 e 2020) por não conexão 
na rede de esgoto, seguem descritas abaixo:
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* Dados referentes até mês de Novembro/2020

* Dados referentes até mês de Novembro/2020

Doação de mudas frutíferas no dia da Árvore

Ação
2019 2020

Energisa Sisep Esfera Energisa Sisep Esfera

Ordem de Serviço – enviadas 158 68 699 154 98 2043

Ordem de Serviço – executadas 132 64 648 117 89 1925

Ordens de serviços enviadas/executadas

Denúncias 2019 2020

Poda e remoção de Árvores sem autorização 135 81

Desmatamento. ----

Notificações, Auto de Infrações e Multas
2019 2020

576 370

Tree City of the World

Campo Grande faz parte de uma seleta rede 
global de cidades com prestígio internacional por 
sua liderança em florestas urbanas e comunitá-
rias, sendo reconhecida em 2020 como Tree City 
of the World “Cidade Árvore do Mundo”, pela Or-
ganização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO) e pela Arbor Day Foundations 
maior organização não-governamental do mun-
do da área de arborização urbana.

Este é um reconhecimento dos mais relevan-
tes do planeta no assunto, pois são cidades do 
mundo que demonstram empenho em cuidar e 
celebrar sua arborização urbana. Um título san-
cionado devido às ações voltadas à preservação 

da arborização implementadas no município e por intermédio da Sociedade Brasileira de Arborização 
Urbana (SBAU) e da International Society of Arboriculture (ISA) que apoiaram a candidatura de Campo 
Grande à certificação.
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Certificado recebido por Campo Grande

Programa Manancial Vivo – PMV

Executa Ações de recuperação e conservação das bacias hidrográficas municipais, e atualmente 
atendendo a bacia hidrográfica do córrego Guariroba e promovendo o pagamento por serviços am-
bientais – PSA, aos produtores rurais inscritos no PMV visando dar apoio técnico e financeiro para que 
os mesmos adequem ambientalmente suas propriedades.

Realiza o gerenciamento das Unidades de Conservação (UC), por meio de seus Conselhos Gestores, 
os quais são presididos pela Semadur.

Quantitativo de documentos elaborados pela UC-PMV.

Documentos 2019 2020

Laudo de Vistoria 193 386

Relatório Técnico 223 406

Comunicado 185 232

Parecer Técnico 29 22

Ofícios respondidos 80 140

Notificação e Auto de Infração e Multa 63 74
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*Pagamentos às propriedades inseridas na APA do Guariroba com contrato assinado no PMV

Ano 2019 2020

(Edital 2010) Fase I - Bacia do Guariroba

(Edital 2013) Fase II - Bacia do Saltinho            325.050,87         332.134,06 

(Edital 2015) Fase I e II 147.184,22

(Edital 2016) Fase III - Bacia dos Tocos 313.602,02

(Edital 2016) Fase IV - Bacia do Rondinha              45.883,21            84.082,02 

(Edital 2016) Fase V - Bacia do Reservatório            209.924,27         171.663,70 

(Edital 2018) TODAS AS BACIAS

Total       1.041.644,59         587.879,78 

Total acumulado        2.698.058,06      3.285.937,84 

Também foi executado o Projeto Executivo para a construção de terraços e manutenção das estra-
das vicinais.

QUADRO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

Construção de Terraços

No ano de 2020 foram construídos terraços em 12 (doze) propriedades da APA GUARIROBA, resul-
tando em mais de 255 mil metros de terraços, em aproximadamente 1.610 hectares distribuídos entre 
as 12 propriedades.

Propriedades (Saltinho) 9° e 10º Pagamentos em Reais

Alto alegre 25.655,26

Bom Jardim I 61.239,10

Meia Lua 15.829,48

Paraíso do Guariroba B 26.069,77

Saltinho 112.788,87

Velho Saltinho 90.551,58

Total 332.134,06

Propriedade 1° Pagamento em Reais

Fazenda Juma (Rondinha) 84.082,02

Fazenda Santo Antônio (Reservatório) 117.256,28

Fazenda Pastinho A (Reservatório) 54.407,42

Total 255.745,72

287



SEMADUR | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana

Coordenadoria Jurídica de Julgamento - COJUR e Assessoria 
Jurídica – ASJUR

A Coordenadoria Jurídica de Julgamento foi instituída através da Lei Complementar n. 210 de 27 
de dezembro de 2012, cuja atribuição básica é julgar, em primeira instância administrativa, os processos 
do contencioso não tributário das matérias de competência da Semadur, a proposição de atos normati-
vos de matérias de interesse da SEMADUR, assessoramento ao Secretário, dentre outras.

A Assessoria Jurídica foi instituída através do Decreto Municipal n. 13.058 de 17 de janeiro de 2017, 
cuja atribuição básica é prestar assessoramento jurídico ao Secretário Municipal, às unidades da Sema-
dur, elaborar e examinar minutas de contratos, convênios e acordos e respectivos aditivos em que a 
SEMADUR seja parte, emitindo parecer jurídico, dentre outras.

Julgamentos
2020

2440

Pareceres/Consultas 

e Manifestações

2020

263

Notificação/Intimação
2020

2423

Editais de 

Notificação/Intimação

2020

24

*Dados referentes até o dia 18 de Novembro/2020
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE PÚBLICA - SESAU

Tem por finalidade o planejamento, a coordenação e a gestão dos serviços de saúde no âmbito 
do Município de Campo Grande, sendo tratada como prioridade da gestão municipal a fim de garan-
tir atendimentos individuais e coletivos de qualidade a partir das necessidades da população. Neste 
contexto, visa organizar um sistema de saúde equânime, integral e resolutivo, em conformidade com 
os princípios do SUS.
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Durante o ano de 2020 foram executadas diversas atividades a fim de atender a população, abaixo 
apresentamos as principais ações desenvolvidas em 2020 por área de serviço:

Superintendência de Vigilância em Saúde:

Ações do Serviço de Doenças e Agravos Não Crônicas Não 
Transmissíveis - DANT

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que já eram as principais causas de mortes no 
mundo, acarretando problemas para os sistemas de saúde e gerando impactos sociais e econômicos, 
ganham agora maior notoriedade pelo fato de estarem relacionadas a quadros de maior gravidade nos 
pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV2, causador da COVID-19. Neste sentido a DANT, neste ano de 
2020, esteve integrada com outros serviços, a fim de minimizar os efeitos da pandemia e contribuir na 
assistência aos pacientes sintomáticos respiratórios.

 Coleta de swab no drive thru

Apoio nas ações da FUNESP: participação da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica na 
organização das ações para os jogos da Supercopa de vôlei realizados nos dias 30/10 e 06/11 de 2020. 
Foi realizada testagem nas equipes de apoio e jogadores, testagem também com apoio de RH de outras 
áreas técnicas da SESAU. Vigilância sanitária na orientação da elaboração do plano de biossegurança e 
apoio nos dias dos jogos, nas entradas do estádio no ginásio Guanandizão.
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    A partir do fim de outubro algumas atividades extras, além daquelas relacionadas ao Covid 19, 
foram sendo liberadas. 

O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres e com maior número de óbitos no 
mundo, assim como em Campo Grande.  

Intensificação nas ações de controle ao vetor especialmente a eliminação 
de possíveis criadouros existentes, aplicação de inseticida tipo UBV e ações de 
educação em saúde, considerando as áreas de maior incidência de transmissão, 
propondo atividades de trabalho inclusive aos finais de semana e feriados.

Em janeiro de 2020, a Prefeitura Municipal de Campo Grande lançou a Me-
gaoperação “Mosquito Zero – É Matar ou Morrer”, na Escola Municipal Professor 
Fauze Scaff Gattass Filho, no Bairro Nova Campo Grande, na Região Imbirussu.

A Megaoperação foi estendida para as 07 regiões urbanas no município de Campo Grande, nos meses de ja-
neiro a março de 2020, com a atuação de aproximadamente 350 Agentes de Combate às Endemias e Agentes de 

Saúde Pública e 50 beneficiários do PROINC, em conjun-
to com diversos órgãos municipais, estaduais e federais 
e instituições públicas e privadas.

A análise entomológica reforçada iniciou o ano de 
2020 com o monitoramento por armadilhas do tipo ovi-
trampas nas Regiões Urbanas, Imbirussu, Lagoa, Anhan-
dui I, Anhandui II, estendendo a abrangência no mês 
de setembro para a Região Bandeira, totalizando 1.425 
armadilhas instaladas na capital, podendo assim acom-
panhar o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti 
semanalmente nestas áreas monitoradas.

Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais

 Ação prevenção do câncer de mama no Tarsila do Amaral

293



SESAU | Secretaria Municipal de Saúde Pública

Método Wolbachia

No dia 10 de dezembro aconteceu a inauguração da Biofábrica do Método Wolbachia em Campo 
Grande/MS. A Wolbachia é um microrganismo que está presente nos insetos da natureza, mas não é 
encontrado no Aedes Aegypti, quando inserido neste mosquito reduz sua capacidade de transmitir os 
vírus de dengue, Zika, chikungunya e febre amarela urbana.

Esta ação é uma parceria do Ministério da Saú-
de por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde em 
parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Mato 
Grosso do Sul, Secretaria Municipal de Saúde de Cam-
po Grande e da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.

O início da soltura dos mosquitos aconteceu no 
mês de dezembro, contemplando os seguintes bairros 
da 1ª Fase: Centenário • Batistão • Aero Rancho • Lage-
ado • Coophavila II • Tijuca • Guanandi.

Coordenadoria 
de Vigilância Sanitária

“Blitz Coronavírus: Ação Municipal Itinerante de Com-
bate à COVID-19” realizada no período compreendido entre 
20/07/2020 a 22/09/2020. O projeto foi desenvolvido em 
locais de grande circulação de pessoas, nas sete Regiões 
Urbanas da capital, em todas as Aldeias Indígenas Urbanas 
e em todas as ILPIs (Instituições de Longa Permanência de 
Idosos) cadastradas na Vigilância Sanitária.

Barreira sanitária nas entradas da cidade de Campo Grande: foram aplicadas medidas sanitá-
rias em três pontos de entrada da cidade de Campo Grande - MS (Saída para Três Lagoas, Saída para 
São Paulo, Saída para Sidrolândia), com o objetivo de orientar a população que adentra o município 
sobre as formas de prevenção da COVID-19, bem como para levantar dados que possam auxiliar na 
tomada de decisões relacionadas à contenção dessa pandemia na capital.

“Barreira sanitária”
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Coordenadoria de Vigilância de Saúde Ambiental

Programa Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Hu-
mano foram coletadas 739 amostras de água, provenientes da rede 
pública de abastecimento, no período de Janeiro a Novembro de 
2020, e encaminhadas para análise pelo Laboratório Municipal de 
Qualidade da Água, com a constatação do atendimento aos padrões 
de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde.

Foram realizadas, a partir do mês de junho, 154 ações voltadas 
para a educação sanitária e prevenção do Corona Vírus que engloba-
ram: blitz sanitárias nos 9 terminais de ônibus; em vias de acesso aos 
bairros mais populosos do município em todas as Regiões Urbanas.

Coordenadoria de Controle de Zoonoses

Mutirão de castração realizado no mês de fevereiro e setembro: 1000 animais castrados em cada 
período.

Aquisição do Castramóvel: 

O castramóvel será utilizado no 
CCZ, principalmente nos bairros com 
maior vulnerabilidade social visando 
o controle reprodutivo de cães e ga-
tos diminuído o número de animais 
abandonados. A meta inicial de cas-
tração do programa é de 50 animais 
por semana, que poderá ser ampliada 
conforme necessidade.
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Dezembro Verde:

O mês de dezembro é lembrado pela cor 
verde para combater os maus-tratos e o abando-
no de animais, que aumenta significativamente 
nesse mês, principalmente por causa de viagens 
e festas de final de ano dos tutores dos animais. 
Visando a conscientização sobre o assunto, o Cen-
tro de Controle de Zoonozes (CCZ) promove uma 
feira de adoção de animais.

Superintendência da Rede de Atenção à Saúde

Ações da Rede de Atenção Básica

CAPACITAÇÕES POR ÁREA TÉCNICA

a) Área Técnica de Diabetes, Hipertensão Arterial Sistêmica e Doença Renal Crônica/CRAB:

• 14/08/2020 - Mesa redonda online: O papel da Atenção Primária no Manejo da Diabetes e 
Hipertensão, para profissionais das Unidades de Saúde da Atenção Primária.

• 03/11/2020: Capacitação: Atualização e manejo da Doença Renal Crônica na Atenção Pri-
mária, para médicos e enfermeiros das Unidades de Saúde da Atenção Primária, online.

b) Área Técnica de Saúde da Criança/Alimentação e Nutrição CRAB:

• 22/10/2020 – Capacitação: Aleitamento Materno e Paternidade Responsável, para Agentes 
Comunitários de Saúde, online.

c) Área Técnica de Saúde do Homem/CRAB:

• 22/10/2020 – Capacitação: Aleitamento Materno e Paternidade Responsável, para Agentes 
Comunitários de Saúde, online.

• 16/10/2020 – Mesa redonda online: Outubro Rosa e Novembro Azul, para profissionais de 
saúde da Atenção Primária em Saúde.

d) Área Técnica da Saúde do Adolescente/CRAB:

• Fevereiro/2020 – Capacitação: Programa Saúde na Escola, para profissionais das Unidades 
de Saúde, realizada nos 7 Distritos Sanitários; abaixo Distrito Prosa e Segredo.

e) Área Técnica da Saúde da Mulher/ CRAB:

• 10 e 11 de Março de 2020 – Capacitação: Atualização em Gestação de Alto Risco na Atenção 
Primária, para médicos das Unidades de Saúde da Atenção Primária.

• 16/10/2020 – Mesa redonda online: Outubro Rosa e Novembro Azul, para profissionais de 
saúde da Atenção Primária em Saúde.

f ) Área técnica Equidade em Saúde /CRAB:

• 15/09/2020 – I Oficina de Acolhimento à População LGBTQIA+, para Assistentes Sociais das 
Unidades de Saúde da Atenção Primária, online.
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g) CRAB:

• II Oficina de Acolhimento - Foi realizada uma oficina de acolhimento para os novos enfer-
meiros da Atenção Primária em Saúde, de forma online, no período de 02 a 15/07/2020.

EVENTOS POR ÁREA TÉCNICA

a) Área técnica do Tabagismo/CRAB:

• 31 de maio de 2020 – Dia Mundial sem Tabaco – Ação Educativa na Unidade USF Rochedi-
nho, respeitando o distanciamento social.

• 07/2020 – Atualização do Programa de Controle do Tabagismo, realizada em 22 Unidades; 
abaixo fotos da USF Parque do Sol, USF Coophavilla e USF Batistão.

• 29 de agosto de 2020 – Dia Nacional de Combate ao Fumo – Ação Educativa na Unidade 
USF Oliveira, respeitando o distanciamento social.

• Atendimento ao paciente tabagista na Pandemia, modalidade individual – USF Tiradentes.

b) Área técnica da Saúde da Pessoa Idosa/CRAB:

• Julho e Agosto de 2020 - Ação de Prevenção à COVID e realização de testagens nos sintomá-
ticos respiratórios em 26 Instituições de Longa Permanência para Idosos, com o Ônibus Blitz 
COVID; abaixo fotos da ILPIs: Casa de Abraão, Casa do Senhor, Asilo São João Bosco.

c) Área Técnica Equidade em Saúde/CRAB:

• Julho e Agosto de 2020 - Ação de Prevenção à COVID e realização de testagens nos sinto-
máticos respiratórios em 16 Aldeias Indígenas com o Ônibus Blitz COVID; abaixo fotos das 
Aldeias: Santa Mônica, Indubrasil e Marçal de Souza.

d) Área Técnica da Saúde da Mulher/CRAB:

• Ações de Outubro Rosa – intensificação de coletas de preventivo nas Unidades de Saúde 
da Atenção Primária; abaixo as Unidades: USF Arnaldo Estevão de Figueiredo, UBS 26 de 
Agosto e USF Coophavilla

Ampliação da Cobertura de Atenção Básica

Considerando a cobertura de Atenção Básica de 74,63% segundo o site e-gestor (Ministério da 
Saúde mês de referência julho 2020, dados de 16/11/2020), devido a ampliação de 15 novas equipes de 
saúde da família e 01 nova Equipe de Atenção Primária (EAP) nas Unidades de Saúde da Família (USF), 
tornando Campo Grande-MS a 8ª capital com maior cobertura de Atenção Básica do país.
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Fonte: https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/campo-grande-e-a-8a-capital-do-
-pais-com-a-melhor-cobertura-da-atencao-basica.

Credenciamento de Unidades de Saúde no Programa “Saúde na Hora”

Foram credenciadas mais 03 unidades de saúde no Programa “Saúde na Hora”, sendo elas: USF Los 
Angeles, USF Vila Fernandas e USF Oliveiras II, conforme portaria 431, de 19 de março de 2020, amplian-
do o acesso do usuário com a extensão do horário de atendimento, totalizando 28 unidades credencia-
das no programa no município de Campo Grande.

Ação de testagens para COVID 

Foi realizada uma ação de testagem para 
COVID-19 nos jogadores de vôlei e equipe téc-
nica do evento: Supercopa masculina e feminina 
de vôlei, sendo a masculina no dia 30 de outu-
bro e a feminina em 6 de novembro, no Ginásio 
Guanandizão.

Ampliação de Equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família 
e Atenção Primária (Nasf/AP)

O Nasf/AP constitui-se de um 
dispositivo estratégico para a melho-
ria da qualidade da Atenção Primária 
à Saúde, através da ampliação do 
escopo de ações desta e, por meio 
do compartilhamento de saberes, 
amplia também a capacidade de re-
solutividade clínica das equipes e o 
acesso da população. A ampliação de 
equipes Nasf/AP facilita o acesso aos 
profissionais da especialidade, vincu-
lação e adesão aos tratamentos que 
em outros momentos o usuário teria 
de se locomover do território para ser 
atendido. No final de 2019 a cobertu-
ra era de 71,15% de Unidades de Saú-
de da Família (USF) apoiadas por equipes Nasf/AP. Em 2020, com a expansão de mais quatro equipes, 
inclusive com a inserção de apoio também em Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo assim a cober-
tura atual é de 86,85% em USF e 24,44% em UBS.
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O Nasf/AP no apoio para implantação de estratégias de combate 
à COVID-19 no município

Nesse período de enfrentamento à pandemia pelo novo Corona vírus foi necessária a adoção de 
estratégias para fortalecer o atendimento na APS, com o intuito de promover alinhamento das infor-
mações, implantar o Fast Track e adequar orientações das normas de biossegurança às unidades de 
saúde, dentre elas a do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), e ofertar apoio as demais 
demandas oriundas da unidade devido à pandemia. Para tal, os profissionais do Nasf/AP foram remane-
jados para apoiar todas as unidades da APS. A implantação de fluxo específico e espaço definido para 
atendimento dos sintomáticos respiratórios foi feita segundo as especificidades físicas de cada unidade 
de saúde, acordando com a gerente e enfermeiras o melhor espaço, a organização das equipes para 
o atendimento específico. Com a implantação do apoio, observou-se o fortalecimento da rede e dos 
profissionais de saúde, formando um grupo coeso de suporte, auxiliando no planejamento das ações e 
avaliação dos resultados, bem como elaboração de materiais de apoio técnico como a FAQ. 

Teleatendimento psicológico para 
servidores da Secretaria de Saúde de 
Campo Grande

A SESAU organizou diversas frentes de enfrentamento ao COVID 
de modo a atender os usuários com a sua máxima capacidade. Na linha 
de frente temos profissionais de saúde que também passam por pro-
cesso de estresse, ansiedade, medo e angústia, visto que a Covid-19 
ainda é uma doença recente e com poucos dados. Sendo assim é im-
portante a realização de ações e estratégias que visam promover um 
suporte emocional para os profissionais de saúde desta Secretaria. 
Dentre as ações previstas está a implantação de um serviço interme-

diário de escuta e acolhimento ao servidor de saúde, o Teleatendimento Psicológico. Este serviço visa 
ofertar a escuta e o acolhimento à profissionais de saúde que sintam necessidade de conversar com um 
psicólogo, seja por medo, ansiedade ou angústia devido à pandemia da Covid-19. Os servidores eram 
atendidos, via telefone, por profissionais psicólogos do Nasf/AP e da especialidade. O projeto posterior-
mente incorporou o atendimento também a usuários e em parceria com a Gerência de Saúde do Servi-
dor a servidores de outras secretarias, ofertando mais de 1.800 atendimentos psicológicos via telefone.

I Seminário Nasf/AP – promovendo 
tecnologias para atividades 
multiprofissionais 
na Atenção Primária à Saúde 

Em 2020 comemoramos 10 anos de implantação desta estraté-
gia e para comemorar foi realizado, no dia 25/08/2020, um seminário 
virtual denominado “I Seminário Nasf/AP – promovendo tecnologias 
para atividades multiprofissionais na Atenção Primária em Saúde”, 
onde foram discutidas temáticas para fortalecimento desta estraté-
gia, apresentação do projeto que trata sobre as diretrizes para organi-
zação e funcionamento das Equipes do Nasf/AP.
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Uso de redes sociais como estratégia de educação em saúde em 
período de isolamento social:

Foram ofertados à população, pelos profissionais do Nasf/AP, através das redes sociais (Instagram, 
Facebook, WhatsApp, entre outros), vídeos de educação em saúde para usuários, com o objetivo de 
continuidade da oferta de cuidado em saúde aos usuários em isolamento social. Os vídeos tratavam 
sobre orientações de atividade física em casa, alimentação, orientação sobre manejo do diabetes, saúde 
da criança, práticas integrativas complementares, aleitamento materno, saúde mental, entre outros.

Ações da Rede de Atenção Especializada 

No ano de 2020 algumas medidas foram tomadas decorrente do Novo Coronavirus COVID-19, e 
algumas publicações passaram a vigorar diante da pandemia que se instalava na Capital;

• Decreto n. 14.189, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coro-
navírus COVID-19, e de outras providências.

• Decreto n.14.195 de 18 de março de 2020, que declara situação de emergência no Municí-
pio e define medidas de prevenção e enfrentamento a COVID-19.

• Resolução SESAU n. 523 de 18 de março de 2020, que regulamenta o funcionamento das 
unidades de saúde da rede municipal que realizam atendimento ambulatorial, durante a 
Pandemia de Coronavírus – COVID-19.

CAPACITAÇÕES:

• Capacitação aos Técnicos de Radiologia da REMUS em fevereiro de 2020, com tema “Efeitos 
Biológicos da Radiação Ionizante”, em parceria com a Vigilância Sanitária;

• Em março de 2020 foi realizada capacitação sobre COVID-19 para a equipe do Centro de 
Doenças Infecciosas e Parasitárias-CEDIP, ministrada pelo Diretor Clínico da Unidade, Mé-
dico Infectologista e Doutor em doenças infecciosas e parasitária. Foram capacitados um 
total de 28 servidores;

• Em março foi ofertada capacitação sobre Coronavírus/COVID 19 realizada para funcionárias 
da limpeza do CEDIP e o convite foi estendido para o complexo do Nova Bahia ministrada 
pelo Diretor Clínico da Unidade, Médico Infectologista e Doutor em Doenças Infecciosas e 
Parasitária.  Total de 4 servidores capacitados;
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• Capacitação On-line a 61 servidores Técnicos de Radiologia com Tema “Dosímetro, o que é 
e como usar” em maio e junho de 2020;

• Em junho foi realizada capacitação para 12 servidores da equipe de enfermagem do CEDIP re-
ferente ao início da distribuição do autoteste de HIV, ministrada pela Enfermeira RT da unidade;

• No primeiro semestre, capacitação para 16 servidores do Centro Especializado Municipal – 
CEM, sobre Biossegurança e Saúde do trabalhador no enfrentamento ao COVID19;

• Capacitação sobre Acolhimento e Aconselhamento em Centro de Testagem e Aconselha-
mento - CTA, realizado dia 30/07/2020 com os ministrantes João Geraldo (Projeto A hora é 
Agora) e Juliane (COA Curitiba – PR). O curso foi destinado aos profissionais do CTA, sendo 
capacitados 19 servidores ao todo;

• Em agosto foi realizada capacitação para 42 servidores da equipe do CEDIP sobre utilização 
de EPI’S, ministrada pela enfermeira RT da unidade;

• Capacitação sobre orientações e tratamento das ISTs, ministrado pelo médico Roberto Braz 
no dia 18 e 20/08/2020 aos servidores nível médio e superior do CTA, totalizando 24 servi-
dores capacitados;

• Capacitação sobre orientações e tratamento do HIV ministrado pelo médico infectologista Dr. 
Jucival Fernandes, realizado em 19/08/2020. Foi ofertada para todos os profissionais do CTA, 
bem como para a equipe da CRAE e IST da SESAU. Ao todo foram capacitados 23 servidores;

• Capacitação sobre prevenção combinada e práticas sexuais, e prevenção as ISTs, realizada 
no dia 28/08/2020, ofertada para todos os profissionais do CTA bem como para a equipe da 
CRAE SESAU, sendo capacitados um total de 20 servidores;

• Capacitação de Biossegurança e Saúde do trabalhador no enfrentamento ao COVID-19, em 
setembro para 22 servidores da UERD – Unidade Especializada em Diagnóstico e Reabilitação;

• Em outubro de 2020, curso on-line “Saúde da Pessoa com Deficiência no Serviço Especiali-
zado”, aos profissionais da Rede de Atenção Primária e Especializada, com carga horária de 
20 horas, totalizando 78 profissionais capacitados;

• Capacitação de fichas de notificações de doenças relacionadas aos agravos LER/ DORT, mi-
nistrada pela equipe CEREST/ REGIONAL CAMPO GRANDE aos Fisioterapeutas, Terapeuta 
Ocupacional, Profissional de Educação Física e Gerente da UERD, totalizando 8 profissionais 
capacitados;

• Treinamento sobre ACONDICIONAMENTO DE MÁSCARA N95 OU EQUIVALENTE, para 22 
servidores da UERD – Unidade Especializada em Diagnóstico e Reabilitação;

• Participação de 2 servidores da UERD no curso on-line com tema SAÚDE DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO ESPECIALIZADO, ministrado pela equipe Centro Especializado 
em Reabilitação e Oficina Ortopédica (CER/APAE);

• Formação em Reabilitação de Paciente PÓS COVID-19 para 3 fisioterapeutas da UERD no 
projeto de colaboração entre SESAU e UFMS, em andamento;

• Capacitação de procedimento de coleta de sorologia de CD4 e Carga Viral. Capacitação 
voltada para 3 multiplicadores no CTA, sendo 2 enfermeiros e 1 técnico de enfermagem.
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Serviços Implantados 
e Eventos:

• CEAM – Centro de Atendimento à 
Mulher: no dia 14 de outubro de 
2020 foi realizada a ação educativa 
pelo Médico Sergio Furlani, com 
enfoque na campanha do Outubro 
Rosa, envolvendo toda equipe do 
CEAM, motivando e promovendo 
a prevenção do Câncer de Mama e 
Colo Uterino, além de distribuição 
de informativos. Considerando as 
medidas de prevenção à COVID-19, 
participaram das atividades 20 pa-
cientes do Planejamento Familiar, 
Climatério, Patologia Cervical e 
Gestação de alto risco.

• CEM – Centro Especializado Municipal: reorganizado o fluxo assistencial para retorno dos aten-
dimentos ambulatoriais. Foi iniciada a reforma do complexo CEM em outubro: reforma do teto, 
conserto das portas dos banheiros dos usuários, acessibilidade com troca da rampa de acesso 
e adequação das calçadas em torno do prédio, troca/reposição de 400 lâmpadas de LED, tro-
ca de fechaduras, entre outras necessidades do prédio, com previsão de término em 90 dias. 
Ofertado atendimentos no CEM para qualificação da fila em Cirurgia Pediátrica dos procedi-
mentos à serem realizados na AAMI (Associação de Amparo à Maternidade e à Infância).

• CEI – Centro de Especialidades Infantil: 

- Implementação no serviço de Endocrinologia Pediátrica com lotação de mais 1 profissional da 
área ampliando a oferta em 36 vagas por semana;

- Retomada do Serviço de Laboratório Óptico com a aquisição de materiais para confecção de 
óculos para as crianças atendidas.

• CRSH – Centro de Referência à Saúde do Homem: em alusão ao “Novembro Azul” o CRSH 
ofertou Palestra com médico Urologista e Enfermeiras da unidade, aos usuários e seus 
acompanhantes. Foram feitas 7 Coletas de exame de PSA, e realização de 13 Testes Rápidos 
de HIV, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis, além das consultas médicas, e solicitações de exames.

• CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento

- Ação de carnaval realizada no CTA aos finais de semana no mês de fevereiro de 2020, com oferta 
de teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e C, PEP. Ao total foram atendidos 17 usuários de demanda 
espontânea, realizados 68 testes rápidos. Todos os casos reagentes ou que necessitavam de PEP foram 
prontamente atendidos pelo médico do plantão. Durante a ação houve detecção de 1 caso positivo 
para HIV, e 2 casos positivos para Sífilis.

- Reunião para matriciamento e compartilhamento do cuidado entre CTA e CAPS AD, realizado dia 
12/08/2020. Houve a participação da equipe multiprofissional do CAPS AD, incluindo os RTs médico e 
de enfermagem, e do CTA participaram a gerente e o médico da unidade.
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- Reunião de trabalho para alinhamento de ações de integração de APS/VS no âmbito de IST/AIDS 
realizado dia 19/08/2020 no CTA.

- Integração Ensino-serviço com estágio em clínica integrada I (infectologia), com alunos de 
medicina da UFMS.

• CEDIP - Centro De Doenças Infecciosas E Parasitárias

Em setembro foi instalado o painel de senhas eletrônicas no ambulatório do CEDIP, com o intuito 
de melhor organizar o fluxo do atendimento aos usuários.

Ações da Rede de Atenção Odontológica

CAPACITAÇÕES:

Março/ 2020: 

• Palestra de Acolhimento aos novos servidores da Odontologia com 21 profissionais 
Odontólogos, carga horária 04h. Foram abordados assuntos como funcionamento da 
rede municipal de saúde, fluxo de pacientes e serviços, protocolos de assistência e de-
mais temas pertinentes;

• Formação de equipes de profissionais Odontólogos dos Centros de Especialidades Odon-
tológicas para atuar no Telemonitoramento de casos de COVID-19, devido à suspensão dos 
atendimentos odontológicos eletivos da Atenção Primária e Especializada no início da pan-
demia em atenção às recomendações do Ministério da Saúde;

• Formação de equipes de profissionais Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal para atuar 
como Agentes Segregadores nas Unidades de Pronto Atendimento no período de Pan-
demia do COVID- 19, devido à suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos da 
Atenção Primária e Especializada no início da pandemia em atenção as recomendações 
do Ministério da Saúde.

EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS:

• Janeiro/2020: foram implantadas 06 Equipes de Saúde Bucal (eSB) na USF Tiradentes e 04 
Equipes de Saúde Bucal na USF Coophavila, onde essas unidades básicas de saúde foram 
transformadas em unidades de Saúde da Família. Todas essas unidades de Saúde da Família 
foram implantadas através do Laboratório de Inovação da Atenção Primária em Saúde, com 
programa de residência multiprofissional. Também foram implantadas mais 02 eSB na USF 
Moreninha III, sendo estas, a terceira e quarta equipe da unidade;

• Fevereiro/2020: foi implantada mais 01 Equipe de Saúde Bucal na USF Oliveira II, sendo 
esta, a quarta equipe da unidade;

• Março/2020: foi implantada mais 01 equipe de Saúde Bucal na USF Batistão, sendo esta, a 
quarta equipe da unidade;

• Maio/2020: foram implantadas 01 eSB na USF Cristo Redentor, 01 eSB na USF Arnaldo Este-
vão de Figueiredo e 01 eSB na USF Dom Antônio. As unidades possuíam 01 eSB implantada 
cada, sendo estas, a segunda equipe de cada unidade;

• Junho/2020: foi implantada 01 equipe na USF Aero Itália. A unidade possuía 03 eSB implan-
tadas, sendo esta a quarta equipe;
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• Setembro/2020: foram 
implantadas todas as es-
pecialidades odontológi-
cas no Sistema de Regula-
ção Ambulatorial - SISREG, 
garantindo transparência 
de todo o processo e di-
namizando o processo de 
referenciamento do usuá-
rio aos serviços de saúde 
especializados  em saúde 
bucal, facilitando e favore-
cendo o acesso;

Fonte: Arquivo CRAO

• Novembro/2020: durante a Semana de Prevenção do Câncer Bucal e considerando a pan-
demia do COVID - 19, o que dificultou ações com aglomerações e a realização da campa-
nha, que é realizada anualmente, este ano foi voltado apenas para realização de exames de 
prevenção de câncer bucal e orientações aos pacientes que buscaram atendimento odon-
tológico através da demanda espontânea ou urgência;

• Novembro/ 2020: foi realizada Palestra de Acolhimento aos novos servidores da Odonto-
logia com 18 profissionais, carga horária 04h. Foram abordados assuntos como funciona-
mento da rede municipal de saúde, fluxo de pacientes e serviços, protocolos de assistência 
e demais temas pertinentes.

Rede de Atenção Psicossocial

• Implementação e aprovação da Equipe Atenda junto ao Conselho Muni-
cipal de Saúde, com resgate da Cidadania. Foram realizadas 05 reuniões 
durante o ano, sendo 04 virtuais e 01 presencial. Foi possível observar o 
resultado com a média de atendimento de 06 pacientes por mês. Foram 
realizadas visitas Institucionais conforme demanda de cada caso atendi-
do. Visita ao Hospital Nosso Lar, CAPS AD IV, CAPS III Afrodite, CAPS Mar-
garida, Correios, Posto de Identificação, IMOL.

• Implementação da Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medi-
das Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito 
com a Lei (EAP) junto ao Ministério da Saúde, implantado em dezembro de 
2019, este serviço é responsável pela articulação entre o Sistema Judiciário 
e o Ministério Público no processo de sensibilização à Política Nacional de 
Saúde Mental em conformidade com as legislações vigentes na área penal. 
Possui 6 integrantes: 1 assistente social, 1 enfermeira, 1 pedagogo, 1 mé-
dico, 1 psicóloga e 1 coordenadora da equipe, que está alocada numa sala 
cedida em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da rede.

Utiliza-se de reuniões intra e extra setoriais, visitas domiciliares, vi-
sitas institucionais, estudo dos processos, solicitação de vagas nos CAPS, 
monitoramento da permanência dos pacientes em conflito com a lei 
nos leitos, solicitação de desinternação para o Poder Judiciário, apoio às 
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equipes de assistência de Campo Grande e do Interior e demais atividades necessárias, vínculo fami-
liar, os mesmos são conduzidos para as Residências Terapêuticas (RT).

• 44 Visitas domiciliares;

• 04 Visitas ao Instituto Penal;

• 22 Visitas aos equipamentos sociais e de saúde;

• 22 Entrevistas com familiares na EAP;

• 17 Pacientes desinternados;

• 47 Pacientes acompanhados (PTAs elaborados e monitorados);

•  Aprovação da Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil “Aprendendo a voar fora da asa” 
junto ao Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.121 de 02 de dezembro de 2019, ten-
do como objetivo oferecer acolhimento voluntário e cuidados contínuos para pessoas com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnera-
bilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo;

• Aprovação do incentivo de implantação do Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD IV 
através da Portaria nº 3.124 de 02 de dezembro de 2019, serviço já em funcionamento des-
de 26/09/2018.

• Qualificação CAPS IJ II para CAPS IJ III 

• Habilitação CAPS II para CAPS III Afrodite Doris Contes ; 

• Habilitação CAPS AD II para CAPS AD IV.

• Implantação do Programa de Residência Multiprofissional aprovado pela Comissão de Re-
sidência Multiprofissional (COREMU) da Secretaria Municipal de Saúde/SESAU. O Progra-
ma de Residência Multiprofissional em Saúde Mental constitui modalidade de ensino de 
pós-graduação lato sensu, sendo uma forma de treinamento em serviço que permite o 
aperfeiçoamento em diversas áreas de atuação ligadas à saúde. A instituição formadora é a 
Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul via Gerência de Educação Permanente, Coordenação da Rede de Atenção Psicossocial e 
as Unidades executoras são os Centros de Atenção Psicossocial Afrodite Doris Contis, CAPS 
AD IV e CAPS Infanto Juvenil. 

O programa conta com 03 profissionais: 01 assistente social. 01 psicólogo e 01 enfermeiro 
com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, sendo 80% desta voltada às atividades práti-
cas e 20% às teóricas.

• Implementação da Residência em Psiquiatria, iniciada em 01/03/2019 com objetivo de formar 
médicos Psiquiatras para o trabalho interdisciplinar na RAPS, com ênfase nas ações de reabi-
litação psicossocial, comprometidos com a construção e consolidação do Sistema Único da 
Saúde (SUS) através da educação em serviço, tendo por base o modelo assistencial proposto 
pelo Ministério da Saúde. O programa conta com 07 preceptores, 06 tutores, e 04 residentes.

Ações da Rede de Atenção à Urgência 

As unidades 24 horas constituem a Rede de Atenção à Urgência, concentrando os atendimentos 
de complexidade intermediária e compondo uma rede ordenada em conjunto com Atenção Básica, 
Atenção Hospitalar, Atenção Domiciliar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
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No ano de 2020, as Unidades de Pronto Atendimento – UPA foram qualificadas, conforme Por-
taria de Consolidação n. 03 e 06, de 28 de setembro de 2017, visando à melhoria dos serviços pres-
tados à população. 

Destacam-se na assistência a 
implantação de serviços, tais como 
Gasômetros nos CRS e UPA para a 
realização do exame de gasometria 
para apoio em investigação clínica 
em situações de emergência e de 
cuidados críticos e implantação do 
Serviço de Telemedicina nas UPA, 
através do PROADISUS, em parce-
ria com o HCor.

O cenário atual de enfrenta-
mento à pandemia do novo Coro-
navírus – COVID 19 requer medidas 
mais integradas de monitoramen-
to da situação epidemiológica e 
de priorização da assistência aos 
casos graves ou com potencial de 
complicação.

Exame de gasometria

Captação e transmissão de exame de 

Eletrocardiograma

Para tanto, foi elaborado o Plano de Ação das Unidades de Urgência e Emergência, com o objetivo de: 

• Ampliar e qualificar o acesso aos pacientes sintomáticos respiratórios e acometidos pela 
COVID-19, em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e 
oportuna;

• Organizar o fluxo de ações para o atendimento e controle do Coronavírus;

• Traçar estratégias para redução da transmissão da doença, por meio do monitoramento e 
controle dos pacientes já detectados;
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• Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da Rede Mu-
nicipal de Saúde;

• Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de 
decisão;

• Manter qualificado o processo de acolhimento e classificação de risco, em 
conformidade com a Portaria vigente;

• Reforçar Protocolos Clínicos de Atendimento e de procedimentos admin-
istrativos;

• Garantir apoio técnico e logístico para o funcionamento adequado das 
unidades de urgência e emergência;

• Garantir a continuidade do cuidado do paciente, por meio da referência e 
contra-referência, articulando com os pontos da RAS.

   Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Plano de Contingência para Enfrentamento do Covid-19:

No primeiro semestre de 2020, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional 
Campo Grande elaborou e executou o Plano de Contingência para enfrentamento do COVID-19 através 
das seguintes medidas:

• Definição de fluxograma de regulação médica para detecção de casos suspeitos;

• Treinamento on-line e presencial de equipes de atendimento em paramentação e despara-
mentação, além de medidas de prevenção do contágio;

• Acompanhamento dos casos suspeitos e protocolo de afastamento conforme definições 
da Vigilância;

• Reorganização da área interna da Central de Regulação para manter afastamento adequa-
do entre os servidores;

• Readequação no layout interior das viaturas, para reduzir risco de contaminação de materiais;

• Visitas técnicas às equipes de atendimento/viaturas;
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Treinamentos:

Para manter a qualidade técnica do serviço prestado e atender exigências do Ministério da Saúde, 
o serviço, através do Núcleo de Educação na capacitação dos servidores do SAMU Regional, além de 
atender também solicitações de setores externos.

A didática utilizada foi através de aulas à distância por recursos audio-visuais e gravação de aulas 
teóricas e práticas para disponibilização aos alunos. 

O Núcleo de Educação de Urgência do SAMU no período de janeiro a novembro de 2020 realizou 
os seguintes treinamentos:

• Medidas de Proteção Individual e Coletiva para Prevenção de Contágio do Covid-19

- Treinamento realizado através da gravação de vídeos e encaminhado aos profissionais do 
SAMU Regional: COVID-19, paramentação e reanimação cardiopulmonar;

- Treinamento presencial com equipes da atenção pré-hospitalar fixa – UPA e CRS: manejo 
de vias aéreas, COVID-19, paramentação e reanimação cardiopulmonar;

• Processos Seletivos Samu-192

Em 2020 realizamos 5 processos seletivos, sendo 02 para técnicos de enfermagem plantonistas, 01 
para admissão de enfermeiros plantonistas, 01 para condutores, 01 para telefonistas e rádio operadores. 
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• Re-Certificação 
de Médicos
Em 2020 iniciou-se a recertificação 
bianual dos médicos que atuam 
no serviço.

• Atualização do Samu Regional – Municípios Regionalizados

Os profissionais que atuam nos municípios regionalizados de: Sidrolândia, Aquidauana, Corumbá, 
Ribas do Rio Pardo, Terenos, Coxim, Camapuã, São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso partici-
param de treinamento on-line com aulas teóricas e vídeos demonstrativos de atividades práticas entre 
os meses de novembro e dezembro – 2020.
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SUBPREFEITURA 
DE ANHANDUÍ

Subprefeitura de Anhanduí

Órgãos e bens municipais no distrito de Anhanduí:

I EM Isauro Bento Nogueira

II UBSF Anhanduí - Dr. Bento Assis Machado

III Centro de Convivência - CCI Anhanduí

IV Cemitério de Anhanduí

V Capela Comunitária

VI Posto do SAMU

VII Subprefeitura de Anhanduí

VIII EMEI Anhanduí
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O ano de 2020 foi um ano desafiador. A pan-
demia do novo coronavírus impediu muitas reali-
zações, mas não impediu a Subprefeitura de im-
plantar melhorias no distrito. O destaque ficou por 
conta da reparação de estradas vicinais e recons-
trução de pontes destruídas por vandalismo.

Outra ação importante realizada pela Subpre-
feitura, além de sua competência, foi a conquista 
da manutenção dos Correios em Anhanduí, pois 
caso saíssem, dificultaria o pagamento de contas, 
envio e recebimento de correspondências, parce-
ria com a Polícia Rodoviária Federal e Águas Guari-
roba que montou posto de atendimento no local.

A iluminação pública também melhorou. Co-
meçaram as instalações de lâmpadas LED, inician-
do pelo perímetro da BR-163, seguindo pelas ruas 
onde o ônibus percorre.

A manutenção e cuidados na Escola Munici-
pal Isauro Bento Nogueira, Clube do Laço, Associa-
ção de Moradores, SAMU, UBSF, Cemitério, Capela 
Comunitária, posto policial, mostra que a Subpre-
feitura se preocupa com a população. 

Revitalização do monumento de boas-vindas do distrito de 
Anhanduí

Vandalismo fez com que uma importante es-
trada vicinal fosse interditada. Tocaram fogo de 
ambos os lados de um rio destruindo a ponte 
de madeira impedindo o tráfego de veículos por 
10 meses.

Atenta, a Subprefeitura em parceria com a AGETRAN interditou o local 
para evitar acidentes.
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Reconstrução da ponte em parceria com a SISEP.

Ponte totalmente recuperada.

BAG para descarte de materiais.

Doações de alimentos e cobertores pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade)

Doação de máscaras no combate ao coronavírus.

Dezenas de estradas vicinais recuperadas
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Parceria com a Polícia Rodoviária Federal

Materiais doados pela SISEP para os PROINCs que prestam 
serviço à Subprefeitura.

O antes e o depois da melhoria e o novo espaço de atendimento da Águas Guariroba em Anhanduí.

Ônibus de orientação sobre o Covid-19 também esteve 
presente no distrito de Anhanduí com a ação Blitz do 

Covid-19.

Instalação de pontos de ônibus cobertos em parceria com a 
Agetran. Anhanduí tem praticamente todos os pontos de ônibus 
cobertos.
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AGÊNCIA MUNICIPAL 
DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS - 
AGEREG

1. Apresentação do órgão

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGEREG tem por finalidade regular os 
serviços públicos delegados prestados no município de Campo Grande – MS, de sua competência ou 
a ele atribuídos por outros entes federados, em decorrência de norma legal, regulamentar ou pactual.

Objetivando o rigoroso cumprimento dos contratos de concessão e da forma que as concessioná-
rias prestam os serviços públicos adequados, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade tarifária aos usuá-
rios destes serviços concedidos. Os serviços públicos delegados regulados e fiscalizados pela Agência 
Municipal de Regulação são:

a) Abastecimento de Água;

b) Esgotamento Sanitário;

c) Sistema Municipal de Transporte Coletivo Urbano;

d) Terminal Rodoviário – Senador Antônio Mendes Canale;
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e) Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;

f ) Serviços Funerários;

g) Cemitérios;

h) Estacionamento Rotativo (Flexpark); e

i) Permissões (Táxi – Mototáxi).

Desta forma, apresentamos a seguir as principais atividades desenvolvidas pela Agência Municipal 
de Regulação dos Serviços Públicos no exercício de 2020:

2.   Conselho de Regulação:   

No decorrer do exercício de 2020, o Conselho de Regulação realizou 3 (três) reuniões ordinárias, 
cujas pautas foram:

93ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de Fevereiro de 2020:

• Aprovação da Ata da 1ª Sessão Extraordinária do Conselho de Regulação;

• Processo Regulatório n. 52.194/2019-11, de 20 de maio de 2019 - Orientações e alterações 
a serem feitas no regulamento de serviços de abastecimento de água e esgotamento san-
itário (Decreto n.12.071, de 27 de dezembro de 2012);

• Relatório elaborado pela Ouvidoria desta Agência de Regulação, contendo o registro das 
reclamações recebidas, conforme prevê o §2º, do art. 38, da Lei n. 4.423/2006;

• Processo Regulatório n. 10464/2020-41 - 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 – Exercício de 2020.

94ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de Março de 2020:

• Aprovação da Ata da 93ª Sessão Ordinária do Conselho de Regulação;

• Prestação de Contas da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos – Ex-
ercício 2019.

95ª Sessão Ordinária, realizada em 29 de Maio de 2020:

• Aprovação da Ata da 94ª Sessão Ordinária do Conselho de Regulação;

• Prestação de Contas da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos – Ex-
ercício 2017.

Ademais, importante mencionar que através o Decreto “PE” n. 2.591, de 26 de novembro de 2020, 
os membros do Conselho foram reconduzidos e através do Decreto “PE” n. 2.592, de 26 de novembro 
de 2020, os membros foram nomeados, com mandato de 19 de setembro de 2020 até 18 de setembro 
de 2022.
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2.1. Diretoria de Fiscalização e Técnicas Setoriais e Diretoria 
de Fiscalização e Estudos Econômico-Financeiros e Diretoria de 
Fiscalização e Auditoria Contábil:

Em 2020, foi um ano atípico cheio de emergencialidades, dedicado à criatividade, ao aperfeiço-
amento, e em alguns casos, a total remodelagem do trabalho, bem como o vislumbre do impacto do 
mesmo. 

Neste contexto, a Diretoria de Fiscalização e Técnicas Setoriais, a Diretoria de Fiscalização e Estu-
dos-Econômicos Financeiros e a Diretoria de Fiscalização e Auditoria Contábil que compõem a área téc-
nica e atividade fim da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGEREG, na busca pela 
eficiência e transparência planejaram ações de controle interno e externo com objetivo de contribuir 
para o aprimoramento e a qualidade dos serviços públicos delegados no município de Campo Grande.

Neste ínterim, foram instaurados 41 (quarenta e um) processos fiscalizatórios e regulatórios, com a 
finalidade de acompanhar os serviços executados pelas Concessionárias - Águas Guariroba S.A. (Abaste-
cimento de Água e Esgotamento Sanitário), CG Solurb Soluções Ambientais SPE Ltda. (Limpeza Urbana 
e Manejo de Resíduos Sólidos), Consórcio Guaicurus (Transporte Coletivo), CTRCG – Terminal Rodoviá-
rio Antônio Mendes Canale, Metropark Administradora Ltda. (Serviço de estacionamento rotativo – pa-
químetro), Empresas Prestadoras de Serviço Funerário, Serviço de Taxi e Mototáxi - bem como apurar 
intercorrências no âmbito de atuação das mesmas, que após devidamente apuradas e se identificadas 
irregularidades, geraram notificações e/ou autos de infração.

Destacam-se as seguintes ações:

• Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão n. 330/2012 – Análise da não real-
ização dos investimentos previstos com novos terminais e faixas exclusivas;

• Reequilíbrio econômico-financeiro – Análise da ausência de contratação de seguro por parte do 
Consórcio Guaicurus – Cláusula Décima Oitava do Contrato de Concessão n. 330/2012;

• Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão n. 330/2012 – Análise da redução 
dos investimentos decorrentes das alterações quantitativas e qualitativas da frota de ônibus do 
Consórcio Guaicurus;

• Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão n. 330/2012 – Análise dos períodos 
que a frota de ônibus do Consórcio Guaicurus operou com idade média superior ao estabelecido 
no Edital de Concorrência n. 082/2012;

• Metodologia e acompanhamento da avaliação dos indicadores dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário no município de Campo Grande – MS;

• Verificação da idade útil máxima dos veículos em operação do Consórcio Guaicurus, conforme 
determina o contrato de concessão n.330/2012;

•  Adequação física dos quantitativos para prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. Contrato n. 332/2012, período ano de 2020;

• Suspensão da linha 320/Bertin/Ouro Preto/Monterey feita pelo Consórcio Guaicurus sem a anuên-
cia do poder concedente;

• Acompanhamento dos Relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos elevadores dos 
ônibus do Consórcio Guaicurus;
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• Análise do pedido de implantação integral do aplicativo Flexpark (contrato de concessão n. 026/2002;

• Análise do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo n. 
104/2000, referente à concessão do serviço público de abastecimento de água, coleta e trata-
mento de esgoto em Campo Grande. Danos nas redes públicas de abastecimento de Água e es-
gotamento sanitário;

• Análise do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato n. 104/2000, refer-
ente à concessão do serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 
em Campo Grande. Novos parâmetros técnicos de recomposição asfáltica;

• Análise do cumprimento do Atendimento do Serviço do Atendimento do Serviço de Esgotamento 
Sanitário nos anos 2016 a 2019, presente na Cláusula Quinta do Contrato de Concessão n. 104/2000;

• Acompanhamento e Fiscalização do Contrato N. 12/2020 – Serviço de inspeção de segurança 
veicular em toda a frota de veículos que compõem o Sistema Municipal de Transporte Coletivo 
Urbano do Município de Campo Grande – MS; 

• Acompanhamento do reordenamento do cronograma e metas de universalização do sistema 
de esgotamento sanitário, presente no Sétimo Termo Aditivo e Modificativo ao contrato de 
concessão n. 104/2000;

• Análise do Requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo n. 
104/2000, referente à concessão do serviço público de abastecimento de água, coleta e trata-
mento de esgoto em Campo Grande. Relatório de Qualidade da Água;

• Análise do Requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo n. 
104/2000, referente à concessão do serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamen-
to de esgoto em Campo Grande. Norma que instituiu novos custos para a emissão de outorga do 
uso da água;

• Análise do Requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato administrativo n. 
104/2000, referente à concessão do serviço público de abastecimento de Água, coleta e trata-
mento de esgoto em Campo Grande. Danos nas redes públicas de abastecimento de Água e es-
gotamento sanitário;

• Análise do Requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo n. 
104/2000, referente à concessão do serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamen-
to de esgoto em Campo Grande. Alteração da legislativa que impôs a Concessionária a obrigação 
de implantação de hidrantes;

• Análise do Requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo n. 
104/2000, referente à concessão do serviço público de abastecimento de água, coleta e trata-
mento de esgoto em Campo Grande. Novos parâmetros técnicos de recomposição asfáltica;

• Análise do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimen-
to de Água e Esgotamento Sanitário - Alteração do Imposto sobre circulação de Mercadorias e 
Serviços- ICMS;

• Análise do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato Administrativo de 
Concessão de Serviço Público de n. 332/2012, por meio de Revisão de Preço em razão da necessi-
dade de alteração do escopo do Serviços de Coletas de Resíduos Sólidos de Saúde;

• 8º Reajuste da Contraprestação dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos;
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• Acompanhamento dos Serviços Funerários na Emergencialidade do COVID-19;

• Rebaixamento/Remanejamento de rede adutora - Avenida Rita Vieira;

• Serviço de suporte técnico e manutenção de sistema de transmissão de armazenamento de da-
dos das cinquenta e quatro (54) Estações Hidrológicas compostas por sensores de intensidade de 
chuva e/ou níveis de cursos d´água instaladas nas bacias hidrográficas da área urbana de Campo 
Grande – MS;

• Análise do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão de Serviço Público de Transporte Cole-
tivo Urbano – Imposto sobre Serviços – ISS;

• Análise da denúncia do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, sobre a demora das funerárias 
em retirar os corpos sem vida da instituição;

• ASSOCIAÇÃO PÁTRIA BRASIL – Ação Civil Pública n. 0827917-50.2020.8.12.001 que trata sobre 
eventual descumprimento na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgot-
amento sanitário;

• Reajuste Tarifário do Sistema Municipal de Transporte Coletivo 2020;

• Análise da solicitação da mudança de endereço da Empresa PAX CAMPO GRANDE/MS;

• Reajuste Tarifário dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Ex-
ercício 2021;

• Abertura de procedimento fiscalizatório processo n. 67536/2020-41 Volumes I ao III para análise 
documental e análise de indicadores;  

• Abertura de procedimento fiscalizatório processo n. 69021/2020-11 Volume I para análise docu-
mental e análise de indicadores; 

• Abertura de procedimento fiscalizatório processo n. 70005/2020-62 Volume I para análise docu-
mental e análise de indicadores;   

• Abertura de procedimento fiscalizatório processo n. 70009/2020-13 Volume I para análise docu-
mental e análise de indicadores; 

• Abertura de procedimento fiscalizatório processo n. 70013/2020-91 Volume I para análise docu-
mental e análise de indicadores; 

• Abertura de procedimento fiscalizatório processo n. 70015/2020-16 Volume I para análise docu-
mental e análise de indicadores; 

• Abertura de procedimento fiscalizatório processo n. 70017/2020-41 Volume I para análise docu-
mental e análise de indicadores;   

Levantamento e encaminhamento aos entes concessionários por meio de ofícios requerendo do-
cumentos pendentes, bem como a elaboração dos quesitos necessários a elucidar procedimentos e 
efetuar os cálculos dos indicadores econômicos dos entes concessionários e cessionários;

Ordenamento do Plano de execução dos trabalhos de auditoria a ser efetuado em acordo as Nor-
mas Técnicas bem como o acompanhamento dos documentos protocolados e enviados pelos entes 
prestadores de serviços apurando as inconsistências de modo preventivo, encaminhados a esta Direto-
ria para procedimento padrão de fiscalização.
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2.2. Diretoria de Administração e Finanças – DAF

A Diretoria de Administração e Finanças compostas pela Divisão de Orçamento e Finanças (DOF), 
Divisão de Gestão Administrativa (DGA), Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) e Divisão de Material 
e Compras (DMC); compete dirigir e supervisionar os serviços que lhe forem atribuídos, no exercício do 
ano de 2020 procedeu as seguintes tratativas:

Proposta Orçamentária para ano de 2018-2021 do Plano Plurianual - PPA identificando os objetivos 
e prioridade da AGEREG, em consonância com as diretrizes do órgão central do sistema de planejamen-
to municipal;

Coordenou e acompanhou a execução das atividades financeiras e de planejamento.

Elaboração e acompanhamento da tramitação dos Pedidos de Aquisição de Material (PAM), Pedido 
de Prestação de Serviços (PPS), Suprimentos de Fundos, Suplementação orçamentária.

Coordenou e executou as atividades de material permanente e de consumo, telefonia, reprografia, 
serviços gerais, transporte e patrimônio, assim, como programou as necessidades de sua aquisição, e 
ainda registrou o movimento dos bens patrimoniais, mantendo organizado e atualizado o cadastro dos 
termos de responsabilidade dos bens móveis;

Coordenou o sistema de tramitação eletrônica de documentos - EDOC, sistema de controle finan-
ceiro- SICONT, sistema de patrimônio, sistema bancário onde os pagamentos são feitos em via online;

Supervisionou a execução das atividades de registro e controle funcional; 

Encaminhou autorização para o pagamento de despesas no âmbito da AGEREG;

Orientou, controlou e supervisionou a utilização dos recursos financeiros destinados à realização 
de despesas;

Acompanhou e controlou a execução do cronograma de desembolso financeiro;

No sistema de gerenciamento de documentos foram digitalizados documentos pertinentes a 
aérea administrativa e Ouvidoria. No portal da Transparência está sendo constantemente atualizado, 
conforme as demandas dos contratos das concessões e seus aditivos; 

Foram capacitados com curso EAD (online) na área administrativa, cursos pertinentes a sua área 
de atuação;

Desta forma, foram abertos 101 (cento e um) processos administrativos nesta diretoria, dentro 
destas funções, todas foram pautadas na atuação da AGEREG;

Dentre estes processos destacamos a aquisição de equipamentos de informática: (monitores, te-
clado, filtro de linha), dez (10) Notebook, aquisição de quatro (04) ares-condicionados, um (01) veículo 
oficial, valorizando o servidor e a segurança dos mesmos;

O reforço no quadro de pessoal da Agência de Regulação com (01) economista para área técnica.

2.3. Jurídico

Nos termos do artigo 39, da Lei n. 4.423/2006 compete à Procuradoria Jurídica: prestar assessoria 
jurídica à Agência e ao Conselho de Regulação; 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 desta 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.
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Durante o ano de 2020, esta Procuradoria Jurídica realizou as seguintes atividades:

• Pareceres Jurídicos em processos administrativos e licitatórios oriundos da área adminis-
trativa da Agência Municipal de Regulação, tais como: Contrato de Locação do Imóvel da 
AGEREG; Correios; Mirim; Anuidade da Associação Brasileira de Agência de Regulação – 
ABAR; Renovação da Assinatura do Boletim Informativo; Telefonia no Sistema Móvel e Fixa; 
Impressora; Fornecimento de Combustível; Passagens Aéreas; Transporte Rodoviário In-
termunicipal; Internet Banda Larga; Controle de Pragas Urbanas com Desinsetização, Des-
ratização, Descupinização e Limpeza de Caixa d’ Água; IPTU; PREVICAMP; FUNSERV; INSS; 
DPVAT; Despesas com Energia Elétrica; Despesas com Abastecimento de Água e Esgota-
mento Sanitário; Despesas com Servidores Comissionados/Contratados e Concursados/Es-
tatutários; Bolsa Alimentação; Contratação de Estagiários; Emplacamento de Veículo Oficial; 
Aquisição de Condicionadores de Ar e Cortinas de Ar; Gás Liquefeito de Petróleo (GLP); Água 
Mineral em Galões e de Copos de Água; Certificado Digital; Material de Informática; Veículo; 
Produtos para Higienização de Mãos; Material de Consumo – Açúcar Cristal; Termômetro 
Digital; Dispenser de Papel Toalha; Contratação da Prestação de Serviços de Desinstalação e 
Instalação de Condicionares de Ar; Serviços de Implantação e Operação de Sistema Informa-
tizado e Integrado de Gestão de Frota de Veículos; para Serviços de Manutenção Preventiva 
e Corretiva, com Gerenciamento e Controle dos Veículos Automotores; Imprensa Oficial de 
Mato Grosso do Sul; Publicação de Avisos de Licitações em Jornal de Grande Circulação, bem 
como Processos de Penalização e Responsabilização de Empresas.

• Pareceres Jurídicos em processos licitatórios oriundos da área fim da Agência de Regulação, 
tais como: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Inspeção de 
Segurança Veicular em Toda a Frota de Ônibus do Consórcio Guaicurus, Atual Responsável 
pela Operação do Sistema Municipal de Transporte Coletivo Urbano do Município de Cam-
po Grande – MS e Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Suporte Técnico 
e Manutenção de Sistema de Transmissão de Armazenamento de Dados de Estações Hi-
drológicas.

• Pareceres Jurídicos em processos de fiscalização e regulação, tais como: Rebaixamento/Re-
manejamento da Adutora de Água Localizada na Avenida Rita Vieira; Substituição das Tu-
bulações de Cimento Amianto e Ferro Galvanizado; Descumprimento dos Marcos Contrat-
uais, conforme estabelece a Cláusula 5.22, do Contrato de Concessão n. 104/2000 (2016 a 
2019); Reclamação de Usuários; Alteração do Regulamento dos Serviços de Abastecimento 
de Água e Esgotamento Sanitário, Comprometimento no Fornecimento de Água – Período 
de Estiagem; Terminal Intermodal de Cargas; Nono Termo de Apostilamento ao Contrato 
de Concessão n. 332/2012; Transferência de Quotas e Controle Societário da Empresa Pax 
Campo Grande Ltda – ME e da Empresa Paf Canaã Ltda, bem como Aditivo Contratual para 
Alteração do Representante Legal; Mudança de Endereço da Empresa Funerária Pax Cam-
po Grande Ltda – ME; Pedido do Terminal Rodoviário de Postergação do Pagamento da 
Outorga e, ainda, de Postergação da Pesquisa de Satisfação dos Usuários; Solicitação da 
Enfermeira Cida do Amaral.

• Pareceres Jurídicos em processos administrativos: Análise do Pedido de Prorrogação da 
Licença Maternidade das Servidoras Gisele Ficher da Silva Toffoli e Patrícia Corrêa da Luz 
Almeida; Doação de Veículo; Cursos para Servidores.

• Parecer e Análise dos processos regulatórios que tratam dos Convênios Celebrados entre 
os Municípios de Terenos, Rio Negro, Rochedo, Bandeirantes, Corguinho, São Gabriel do 
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Oeste, Jaraguari, Figueirão e Bodoquena, com a Concessionária CG Solurb, o Município de 
Campo Grande, com a interveniência da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Pú-
blicos, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Gestão Urbana, com o fim de disposição final dos resíduos sólidos no 
Aterro Dom Antônio Barbosa II, instalado no Município de Campo Grande;

• Colheita de assinaturas e confecção de extratos de publicação dos Termos de Rescisão de 
Contratos de Permissão de Táxi e Mototáxi;

• Pareceres Jurídicos em processos que tratam de pedidos realizados pelos permissionários 
de rescisão de Contratos de Permissão de Táxi e Mototáxi;

• Defesas e Manifestações em Ação Civil Pública, Ação Anulatória de Processo Administra-
tivo, Ação Anulatória, com repetição de Indébito, Ação Anulatória de Ato Administrativo, 
Ação de Produção Antecipada de Provas, Mandado de Segurança, entre outras;

• Defesas e Manifestações em Inquérito Civil, Procedimento Administrativo, Notícia de Fato, Pro-
cedimento Preparatório movidos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul;

• Defesas e Manifestações em processos oriundos do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul, bem como o acompanhamento da celebração do Termo de Ajustamento de 
Gestão – TAG, firmando entre Município de Campo Grande, Consórcio Guaicurus, Agên-
cia Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN, Agência Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos - AGEREG, com a anuência da Câmara Municipal de Campo Grande – MS;

• Participação nas sessões do Conselho de Regulação.

2.4. Junta de Análise e Julgamento 
de Recursos de Transporte – JAJUR

A Junta de Análise e Julgamento de Recursos de Transporte – JAJUR foi criada através da Lei n. 
6.039 de 05 de julho de 2018, e regulamentada através do Decreto n. 13.642/2018, de 18 de setembro 
de 2018, possuindo a finalidade específica de analisar e julgar, em segunda e última instância, os re-
cursos interpostos pela Concessionária de Transporte em face das decisões da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações de Transportes - JARIT.

Após a criação da mencionada junta já foram julgados 818 (oitocentos e dezoito) recursos inter-
postos pelo Consórcio Guaicurus em face das decisões da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
de Transportes – JARIT.

Ouvidoria

A Ouvidoria da AGEREG é um canal permanente 
de comunicação e mediação, no âmbito administra-
tivo, entre as concessionárias dos serviços públicos 
regulados e os usuários consumidores. Ela realiza a 
mediação, o recebimento e encaminhamento de ma-
nifestações, respeitando os princípios da imparciali-
dade, impessoalidade, publicidade e ética.
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Manifestações

As manifestações são classificadas, registradas, encaminhadas ou mediadas e respondidas ao usu-
ário manifestante. 

Ouvidoria em Números

Há diversos canais de comunicação disponíveis para atendimento dos usuários dos serviços pú-
blicos. Por meio deles são registradas manifestações, fornecidas informações ou orientações aos usuá-
rios. Os canais de atendimento da Ouvidoria AGEREG são: Telefone; Presencial, Aplicativo de mensagens 
whatsapp e e-mail. 

Atendimentos

Durante o período apurado, a Ouvidoria AGEREG realizou o total de 4.325 atendimentos aos usu-
ários por meio de seus diversos canais de comunicação. Do total de atendimentos, 3.042 foram resolvi-
dos imediatamente, sem necessidade de registro de manifestação protocolada, e 1.283 atendimentos, 
foram registradas manifestações (protocolos) e aplicadas as tratativas pertinentes a cada caso.

De janeiro a 30 de novembro de 2020, a Ouvidoria AGEREG recebeu e registrou 1.283 manifestações 
nos seus diversos tipos e por meio de todos os canais de atendimento disponíveis. Veja o gráfico abaixo:
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Canais de Atendimento

Dos canais disponíveis para atendimento, o mais acessado no período foi o telefone, com 785 re-
gistros, responsável por 62% do total registrado. Em seguida temos o whatsapp com 307 registros; email 
97; formulário eletrônico somaram 35 atendimentos; atendimentos presenciais foram 44, e por último as 
manifestações que chegaram via ofício somam 15 registros. 

O gráfico abaixo apresenta em percentuais a distribuição de registros por canal de atendimento:

Concessionárias 
Reclamadas

A maioria das manifestações 
registradas por usuários na Ouvi-
doria AGEREG estão relacionadas 
à prestação de serviço da Conces-
sionária Águas Guariroba S/A, res-
ponsável pelo abastecimento de 
água e coleta e tratamento de es-
goto sanitário do município. Veja 
ao lado o ranking das concessio-
nárias reclamadas:

328



Principais reclamações:

• ÁGUAS GUARIROBA S/A 

o Atendimento (demora ou falta de atendimento); 

o Comunicar vazamento de água e esgoto;

o Atrasos na execução de serviços; 

o Falta de água.

• CG SOLURB SPE LTDA

o Falta coleta de lixo.

• CONSÓRCIO GUAICURUS

o Atendimento prestado pelos colaboradores;

o Manutenção e conservação dos veículos.

Mediação e Conciliação 
 
Processos Administrativos

Ao longo do período de janeiro a novembro/2020, foram abertos 73 processos administrativos a 
partir de recursos interpostos na Ouvidoria, face à concessionária Águas Guariroba. 

Devido à pandemia da SARS Covid-19, foram realizadas apenas cinco audiências, em janeiro. As me-
diações e conciliações para os demais processos foram realizadas via e-mail e whatsapp, o que totalizou 
54 homologações de acordo entre as partes.

 Durante o ano foram proferidas 142 decisões administrativas, decorrentes de processos do ano 
de 2020, e de anos anteriores que se encontravam pendentes.

   224 PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS

05 AUDIÊNCIAS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO

54 MEDIAÇÕES SEM NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA

23 AGUARDANDO DECISÃO ADMINISTRATIVA

142 DECISÕES ADMINISTRATIVAS
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Ouvidoria em ação 
 
Criação de Formulários Eletrônicos

No ano atípico que foi 2020, em razão da pandemia da SARS COVID-19, a Ouvidoria e Ouvidoria 
Itinerante AGEREG tomou várias medidas para que o atendimento ao usuário não fosse prejudicado. 

Umas das medidas foi a criação de formulários eletrônicos específicos que possibilitou o registro 
da manifestação com nível de detalhamento elevado, além do envio automático de email - ao usuário 
que assim desejar - como comprovante do registro de manifestação.

Os formulários estão disponíveis na página da AGEREG www.campogrande.ms.gov.br/agereg. 

Reformulação da página Agereg

 A página da Agereg foi toda reformulada para inclusão de informações e dados de interesse do 
público em geral e aos usuários dos serviços públicos do município, veja abaixo:

• Disponibilizada para consulta e download a Carta de Serviço AGEREG ao usuário;

• Publicada a Cartilha Ouvidoria AGEREG que contém informações sobre como manifestar-se 
na Ouvidoria;

• Inseridas páginas com os canais de atendimento das concessionárias prestadoras de serviços;

• Divulgado o relatório anual da Ouvidoria AGEREG;

• Criada a página com informações e links de acesso aos formulários eletrônicos para registro 
de manifestações;

• Disponibilizado conteúdo: Estrutura Tarifária, Tabela de Serviços e Irregularidades e o Regu-
lamento dos Serviços Público de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

Ouvidoria Itinerante

Com o propósito de ir até o cidadão, a Ouvidoria Itinerante consolidou-se como meio de informa-
ção e acolhida ao cidadão usuário dos serviços públicos.

Mesmo no ano da pandemia de SARS Covid-19, a Ouvidoria Itinerante encontrou meios de aproxi-
mar-se do usuário e cumprir sua missão de informar, acolher e mediar. 

Ações realizadas 2020 
 
Reforma do Posto de Atendimento do Distrito de Anhandui

Após reclamações recepcionadas na Ouvidoria, a Itinerante esteve na loja de atendimento da con-
cessionária Águas Guariroba no Distrito de anhanduí verificando a situação da estrutura disponibilizada 
aos usuários. Concluiu-se que poderia haver reformas e benfeitorias no prédio a fim de trazer mais con-
forto aos usuários e aos colaboradores locais da concessonária. As solicitações da Ouvidoria Itinerante 
foram acatadas pela concessionária que finalizou a reforma do local em fevereiro/2020.
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Extensão e Implantação de Rede Água

Por intermédio da Ouvidoria da Agereg a concessionária responsável pelo abastecimento de água, 
Águas Guariroba, iniciou estudos e apresentou cronograma de execução para implantação de rede de 
água na Comunidade Samambaia e na rua Lateral do Distrito de Anhanduí.

Ao todo foram 8 mil e 700 metros de extensão e implantação de rede beneficiando 700 famílias do 
município de Campo Grande.

Extensão e implantação de rede de esgoto

Por intermédio da Ouvidoria da Agereg a concessionária Águas Guariroba,  responsável pela coleta 
e tratamento de esgoto relizou diversas extensões e implantações de rede coletora de esgoto atenden-
do os bairros: Praia da Urca, Estrela Dalva, Novos Estados, Jd. Seminário e Jd Auxiliadora. Foram 4 mil e 
550 metros de rede que beneficiou 1.200 familias.
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Terminal Rodoviário – Verificação Das Medidas Biossegurança

Após autorização da Prefeitura Municipal de Campo Grande para a reabertura do terminal rodo-
viário, depois do período de suspensão do serviço devido a pandemia de SARS Covid-19, a Ouvidoria 
Itinerante esteve no local para verificar o cumprimento das medidas de biossegurança condicionadas 
pelo poder público.

Condomínio Villas Damha

A concessionária, acompanhada da Ouvidoria Itinerante, iniciou os testes nos hidrômetros das casas 
indicadas pelos representantes do condomínio, onde poderia haver erros de leitura e/ou de cobrança. 

Foram analisados 10 hidrômetros, não havendo ao final qualquer indício de vazamentos antes dos 
cavaletes, problemas nos hidrômetros ou quaisquer irregularidades nas referidas residências.
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Reabertura da loja Águas Guariroba – Covid-19

A concessionária Águas Guariroba, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, suspendeu 
os atendimentos presenciais oferecidos em suas lojas do município. Após muitos registros de reclama-
ções relacionadas aos canais de atendimento oferecidos como alternativa e reclamações pela falta de 
atendimento presencial. A Ouvidoria enviou relatório ao Diretor-Presidente da AGEREG relatando os 
problemas e as sugestões. Por consequência foi determinada abertura, em 13 de outubro de 2020, de 
uma loja, com as medidas de segurança apontadas pela AGEREG.
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AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E ASSUNTOS 

FUNDIÁRIOS - AMHASF
A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários/AMHASF apresenta neste relatório, a 

consolidação dos seus serviços realizados pela gestão Marcos Marcello Trad, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2020. Materializa as políticas desenvolvidas pela Agência, resultando em uma 
nova realidade, tendo em vista que, além de gestores de programas habitacionais, atua como ativadora 
das forças políticas e sociais da cidadania, por meio da regularização fundiária. Resultando na inclusão 
das famílias alvo à cidade legal.

Antes de tudo, cabe expor o ano atípico que foi o de 2020 com a Pandemia da COVID-19. Como 
todos os países no mundo, o Brasil e precursoramente em Mato Grosso do Sul, Campo Grande tomou 
as providências para minimizar o impacto dessa nova doença em seu território. As medidas rápidas do 
nosso gestor municipal foram determinantes no enfrentamento de desconstrução e construção do agir 
diante do contexto apresentado.

As orientações da Organização Mundial da Saúde/OMS e as normativas do executivo municipal 
quanto às medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19, tais como distanciamento social; o 
horário de trabalho especial e temporário decretado; o uso e a disponibilização do álcool em gel; o uso 
do tapete higienizador; o uso de máscaras; a oferta das testagens e o atendimento aos servidores foram 
rigidamente seguidas pelo gestor da AMHASF. 
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Apesar da atipicidade com a pandemia, não podemos deixar de relembrar que a AMHASF, devido ao 
exitoso avanço nestes últimos 4 anos, cada vez mais fortalece o seu Know-How, como referência e notorie-
dade nacional recebendo, neste ano de 2020, o Prêmio Selo de Mérito da Associação Brasileira de Cohabs/
ABC, com o Projeto Ação Casa Pronta, cujo diferencial foi a visão inteligente e inclusiva da demanda alvo.

Como breve relato, os quais foram apresentados em relatórios de atividades anteriores, a AMHASF cum-
priu todas as Metas de Governo propostas para a gestão 2017-2019 e mais, extrapolou-as com outras iniciati-
vas que trouxeram impactos positivos para a pasta, coroadas com diversos prêmios nacionais. Destacamos ra-
pidamente: a mudança de nome desta Agência; a recuperação de crédito da sua carteira imobiliária; o Feirão 
da Habitação; a criação de Leis como a do Sorteio público, a da Renegociação de Dívidas e a da Transferência 
de Titularidade; o Programa CrediHabita e a Formalização da Regularização Fundiária baseada na Lei Federal 
e no Decreto Federal, resultando em ferramentas de dignidade, inclusão e transparência.  

A seguir, os principais resultados finalísticos das diretorias da AMHASF (a da Presidência, a de Aten-
dimento Desenvolvimento Social, a de Habitação e Programas Urbanos, a de Administração e Finanças e 
a de Assuntos Fundiários e Rurais), fundamentados no suporte técnico qualificado, zeloso e ético com a 
administração pública. Assim, a AMHASF publiciza, além dos resultados, todo o esforço e empenho de-
dicado para que as atividades fossem satisfatoriamente desenvolvidas, cumprindo assim, a sua missão.

Programas Habitacionais

Programas voltados para famílias com renda de até 05 (cindo) salários mínimos, que residam em 
Campo Grande há mais de 02 (dois) anos e atendam aos requisitos da Lei Complementar n. 109/07, da 
Política Municipal de Habitação de Interesse Social.

Ação Casa Pronta em execução

Loteamento Bom Retiro

Em regime de mutirão desenvolvido em parceria com a Fundação Social do Trabalho - FUNSAT, 
e Governo do Estado, os moradores foram qualificados profissionalmente para a construção das suas 
próprias casas. Esse programa visa atender as 136 famílias remanejadas da antiga ocupação irregular 
“Cidade de Deus”, para o Loteamento Bom Retiro, conforme o quadro abaixo mostra as entregas já rea-
lizadas, com previsão de conclusão até o primeiro semestre de 2021.

ENTREGA UNIDADES HABITACIONAIS QUANT. PESSOAS ATENDIDAS

Novembro/2018 15 50

Março/2019 24 75

Junho/2019 16 50

Agosto/2019 12 38

Dezembro/2019 23 72

Agosto/2020 23 72

Dezembro/2020 4 16

TOTAL 117 373
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Loteamento José Teruel II e Jardim Canguru

Para atender as famílias residentes das duas áreas, foi aberto processo licitatório (fase final) para 
contratação de empresa de construção civil para a conclusão de 98 unidades habitacionais do lotea-
mento José Teruel ll e 52 unidades habitacionais do Jardim Canguru. 

Loteamento Vespasiano Martins/Parque dos Sábias 

Para as 42 famílias provenientes da antiga comunidade Cidade de Deus que foram reassentadas 
no Loteamento Vespasiano Martins, estas foram cadastradas no programa CREDIHABITA, onde estão 
recebendo recursos financiados pela Agência para contratação da empresa que está construindo as 
habitações, no loteamento Parque dos Sabiás.

Loteamento Parque dos Sabiás
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Prêmio de Habitação 
 “Selo de Mérito 2020”

No mês de outubro de 2020, a Agência 
Municipal de Habitação e Assuntos Fundiá-
rios, recebeu o Prêmio “Selo de Mérito – edi-
ção 2020” da ABC – Associação Brasileira de 
Cohabs e Agentes Públicos da Habitação, o 
reconhecimento foi pelo Projeto Ação Casa 
Pronta, que visa atender 136 famílias.

Empreendimentos Entregues

Residencial Jardim Mato Grosso, construído através do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV 
com utilização de recurso do Fundo Social de Desenvolvimento – FDS.

Empreendimentos em execução 

Apresentamos os empreendimentos em execução, que utilizam recursos do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, no município de Campo Grande.

EMPREENDIMENTOS REGIÃO TOTAL DE MORADIAS FONTE DE RECURSO

Res. Jardim Mato Grosso Anhanduizinho 160 AGEHAB*/ PMCG**/ FDS***

Res. Inápolis Imbirussu 66 FAR*/AGEHAB**/ PMCG***

TOTAL 226

*AGEHAB - Agência Habitação Popular/** PMCG – Prefeitura Municipal de Campo Grande/*** FDS – Fundo de 
Desenvolvimento Social

Empreendimento – Jardim Mato Grosso Empreendimento – Jardim Inápolis
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EMPREENDIMENTOS REGIÃO TOTAL DE MORADIAS
EM EXECUÇÃO 

2019
FONTE DE RECURSO

Res. Jardim Canguru Anhanduizinho 300 300 FAR*/AGEHAB**/ PMCG***

Res. Jardim Aero Rancho 
7 e 8

Anhanduizinho 448 448 FAR*/AGEHAB**/ PMCG***

Res. Portal da Laranjeiras Lagoa 368 368 FAR*/AGEHAB**/ PMCG***

Res. Sírio Libanês I,II e III Imbirussu 256 256 FAR*/AGEHAB**/ PMCG***

Res. Jornalista Armando 
Tibana

Anhanduizinho 192 192 AGEHAB**/ PMCG***/ FDS****

TOTAL - 1.564 1.564 -

 *FAR – Fundo de Arrendamentos Residencial ** AGEHAB - Agência Habitação Popular
*** PMCG – Prefeitura Municipal de Campo Grande/ **** FDS – Fundo de Desenvolvimento Social

Projeto Reforma CETREMI

Residencial Jardim Aero Rancho 7 e 8 Residencial Portal da Laranjeiras

Projeto em execução

Reforma do Centro de Triagem 
e Encaminhamento do 
Migrante e População de Rua – 
CETREMI

A Agência Municipal de Habitação e Assun-
tos Fundiários em acordo firmado através do Ter-
mo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
referente ao Inquérito Civil n. 12/2014 e Inquérito 
Civil - IC n. 06.2018.00000081-5, realizou o projeto 
de reforma do Centro de Triagem e Encaminha-
mento do Migrante e População de Rua, onde 
este encontra-se em fase de execução.
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Regularização Fundiária

Conjunto de medidas que visam à regularização de núcleos urbanos informais e titulação de seus 
ocupantes, garantindo o direito social a moradia. A regularização possibilita que o proprietário tenha 
sua matrícula individualizada, endereço oficial, cadastro do IPTU, imóvel reconhecido e a redução do 
déficit habitacional.

Regularização Fundiária pela Lei 13.465/17

A Regularização Fundiária de núcleos urbanos informais em conformidade com a Lei Federal n. 
13.465/17 e Decreto Federal n. 9.310/18.

LOCALIDADE LOTES INDIVIDUALIZADOS

Santa Felicidade 24

Aero Rancho 100

Jardim Botânico II 37

Jardim Fluminense 16

Dr. Miguei Vieira Ferreira 4

Vila Dom Pedrito 8

Vespasiano Martins 4

Jardim Marajoara 81

Jardim Colibri 5

Aguadinha (Noroeste) 106

Curicaca 41

Jardim Jane 8

Jardim São Conrado 9

Jardim Imá 20

Jardim Campo Limpo 9

Chácara das Mansões 25

Jardim das Hortênsias 25

Jardim Paquetá 5

Vila Santo Eugênio 21

Vila Taveirópolis 9

Jardim Santa Emília 18

Loteamento Municipal Jardim Anhanguera 3

Manoel Secco Thomé 26

TOTAL 604
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Selagem de Lote – Jardim Santo Eugênio

*REURB – Regularização Urbana/**REURB-S – Regularização Urbana Social/***REURB-E – Regularização Urbana Especial

Selagem e cadastramento de Lote – Jardim Botânico

Titularidade do imóvel pela CRF – 
Certidão de Regularização Fundiária

A CRF- Certidão de Regularização Fundiária entrou em vigor a partir da nova Lei Federal n. 13.465/17 
e Decreto Federal n. 9.310/18, que proporciona a regularização e o destrave de áreas informais que estão 
ocupadas de forma irregular no município, dando a devida titularidade do imóvel em nome do benefici-
ário, proporcionando a segurança jurídica. Neste ano podemos destacar as duas modalidades da Regula-
rização Urbana - REURB, sendo dividida em  REURB-S (social) e a REURB-E (específico) por região urbana:

Contratos implantados pelo Fundo de Urbanização das Áreas 
Faveladas- FUNAF 

Em 2020, 74 famílias saíram da informalidade com assinatura dos contratos de regularização fun-
diária, bem como a liberação dos carnês de pagamento.

REGIÃO MATRÍCULAS ENTREGUES REURB-S MATRÍCULAS ENTREGUES REURB-E

Anhanduizinho 72 49

Bandeira 3 0

Imbirussu 6 8

Lagoa 10 5

Prosa 5 4

Segredo 10 4

TOTAL 106 79
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REGIÃO QUANTIDADE

Anhanduizinho 43

Bandeira 11

Imbirussu 0

Lagoa 03

Prosa 04

Segredo 13

TOTAL 74

*FUNAF – Fundo de Urbanização das áreas Faveladas

Implantação FUNAF/REURB-E – Jardim Aero Rancho Visita Social – Jardim Futurista

Principais Reassentamentos

Famílias que ocupavam áreas abaixo da rede de alta tensão do Jardim Noroeste, que estavam 
prestes a sofrer uma ação de reintegração de posse, foram reassentadas promovendo a segurança 
jurídica das famílias.

REASSENTAMENTO IMPLANTAÇÃO FAMÍLIAS ATENDIDAS

Noroeste/Linhão Loteamento Aguadinha 90
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ATIVIDADE QUANTIDADE

Atendimento/Atualização de Cadastro 13.276

Atendimento Social 2.719

Atendimento Fundiário 2.487

Atendimento Caixa 9.068

Autorização de escritura 155

Transferência 221

Averbação compromissário IPTU 806

2º via de Contrato 18

Implantação de Contratos EMHA 67

Implantação de Contratos FUNAF 93

Regularização Administrativa 10

Permuta 04

Novações de Dívida 2002

CREDIHABITA 140

REURB 296

Renúncia Quota Parte 27

Requerimento Geral 83

TOTAL 31.472

Reunião famílias reassentadas – Noroeste/Linhão Marcação loteamento Aguadinha

Atendimento aos Munícipes e Beneficiários

Principais Atendimentos
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Atendimento Social 

Trabalho Técnico 

Componente obrigatório do Programa Minha Casa Minha Vida que tem por objetivo colocar na 
prática cotidiana os princípios e diretrizes das políticas sociais, que resulta na transformação da realida-
de e na melhoria efetiva nas condições de vida da população.

Atividades Realizadas

Blitz Educativa – Residencial Celina Jallad Entrega Kits prevenção COVID-19 – Residencial 
Rui Pimentel

ATIVIDADE LOCAL Nº de FAMÍLIAS

Entrega kits prevenção COVID-19 Residencial Celina Jallad 3/4, 5/6 e 7/8 1.162

Blitz Educativa de Apoio ao combate ao 
COVID-19

Residencial Celina Jallad 3/4, 5/6 e 7/8 4.059

Palestra “Todos juntos pela Sustentabilidade” Residencial Celina Jallad 3/4 207

Palestra de Educação para Saúde da Família e 
Mobilidade Urbana

Residencial Celina Jallad  5/6 215

Oficina da Mulher Residencial Celina Jallad 3/4 59

Passeio Ecológico Residencial Celina Jallad 3/4 62

Passeio Cultural “Museu Dom Bosco” Residencial Celina Jallad  5/6 37

Entrega kits prevenção COVID-19 Empreendimento Rui Pimentel I e II 260

Curso Gestores de Condomínio Empreendimento Rui Pimentel I e II 41

Palestra Educativa “Preservação do Patrimônio 
Individual e Coletivo

Empreendimento Rui Pimentel I e II 127

TOTAL 6.229
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RECEITA ANUAL 2016 2017 2018 2019 2020

AMHASF 5.521.121,23 8.088.785,17 9.962.840,65 9.830.170,72 9.029.047,46

FUNAF 268.771,00 612.974,39 1.214.255,20 2.975.823,60 316.037,90

Programas de Incentivos e Benefícios

Refis Lei Complementar N. 369

Ainda como reflexo da publicação da Lei Complementar n. 369, de 12 de dezembro de 2019, 
foram concedidos descontos de 100% sobre o valor dos juros e multa contratual para quitação total das 
parcelas em atraso e desconto de 80% sobre juros e multa com o pagamento mínimo de 10 prestações 
atrasadas, para aqueles que fariam a quitação parcial das parcelas em atraso, ou reparcelamento da dívi-
da, mesmo já tendo feito acordo de renegociação vigente, com entrada de 30% do valor total da dívida 
e desconto de 50% sobre os juros e multa das parcelas em atraso, prezando sempre em buscar soluções 
inteligentes em benefício do mutuário desta Agência.

Demonstrativo de Receita
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Este documento reúne as principais atividades e projetos desenvolvidos pela PLANURB em 2020, 
e foi organizado conforme os relatórios parciais elaborados pelas diretorias e assessorias desta Agência.

1. Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) é órgão da adminis-
tração indireta da Prefeitura Municipal de Campo Grande, autônomo, integrante do grupamento instru-
mental e vinculado diretamente ao Chefe do Poder Executivo. Tem por finalidade formular e revisar a 
política urbana de Campo Grande, seu plano diretor é apoiar tecnicamente as ações da administração 
municipal nas questões ligadas ao planejamento físico-territorial e de meio ambiente do Município, por 
meio de uma gestão democrática e participativa.

2. Das atividades realizadas e em andamento

2.1 Diretoria de Planejamento Urbano 
2.1.1 Divisão de Uso e Ocupação do Solo 

Entre os principais trabalhos desenvolvidos pela Divisão de Uso e Ocupação do Solo destacam-se:

AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E PLANEJAMENTO 

URBANO - PLANURB
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2.1.1.1 Instrução de processos para implantação de empreendimentos
Instrução de processos para obtenção de diretrizes urbanísticas, como etapa precedente a implan-

tação de novos empreendimentos, conforme enquadramentos previstos na legislação urbanística, com 
realização de vistoria das áreas e realização de reuniões com a Comissão de Diretrizes Urbanísticas, cujo 
objetivo é a expedição da Guias de Diretrizes Urbanísticas – GDU.

Tabela 1 - Guias de Diretrizes Urbanísticas – GDU expedidas - 2020*

Foram analisados 20 estudos de impacto de vizinhança.

Tabela 2 - Documentos relativos a Guias de Diretrizes Urbanísticas - GDUs expedidos – 2020

2.1.1.2 Termos de Compromisso referentes à construção de equipamentos 
comunitários, conforme estabelecido nas Guias de Diretrizes Urbanísticas (GDU)

Instrução de processos administrativos, para encaminhamento à Procuradoria Jurídica da PLANURB, 
para elaboração de termos de compromisso referentes a construção de equipamentos comunitários, 
conforme estabelecido nas Guias de Diretrizes Urbanísticas (GDU), para empreendimentos geradores de 
impacto de vizinhança.

Tipo de GDU expedidas Quantidade

Desmembramentos/Desdobros 14

Loteamentos Padrão (L1) 15

Loteamentos Fechado (L3) 18

Uso especial (Obras de Infraestrutura) 17

Zona Especial de Interesse Cultural - ZEIC 17

Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA 2

Uso Especial (Empreendimentos Geradores de Impacto de Vizinhança) 20

Empreendimentos localizados em glebas ou lotes com testada ou divisa superior a 
250 m (duzentos e cinquenta metros)

0

TOTAL 103

Documentos Expedidos Quantidade

Certidões 29

Pareceres 81

Relatórios 111

TOTAL 221

*até 30.11.2020

*até 30.11.2020
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Objeto Região Urbana Termo de Compromisso m²

Ampliação da Unidade Básica de Saúde Drº 
Astrogildo Carmona

Bandeira 04/2020 134,00

Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil 
Juracy Galvão de Oliveira

Bandeira 06/2020 434,00

Ampliação da Unidade Básica de Saúde Doutor 
Alberto Neder

Lagoa
1º Termo aditivo ao Termo 
de Compromisso 01/2018

100,00

Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil 
Maria Edwiges de Albuquerque Borges

Lagoa
1º Termo aditivo ao Termo 
de Compromisso 01/2018

394,32

Ampliação da Escola Municipal Professor José de 
Souza

Lagoa
1º Termo aditivo ao Termo 
de Compromisso 01/2018

170,74

Total 1.233,06

Processos Quantidade

Firmados 3

Em elaboração 2

Total 5

Processos Total

Encaminhados para a elaboração e publicação de Termo de Compromisso 5

Instruídos em fase de Projetos 12

Encaminhados para o Monitoramento 6

*Até 30 de novembro de 2020

*Até 30 de novembro de 2020

*Até 30 de novembro de 2020

Tabela 3 - Processos instruídos e encaminhados para

elaboração de Termos de Compromissos - 2020*

Tabela 4 - Mitigações - objetos dos Termos de Compromissos firmados em 2020 relacionados aos 
processos supracitados*

Acompanhamento dos processos

Acompanhamento dos processos que geraram termos de compromissos até a apresentação do 
projeto para construção dos equipamentos comunitários indicados pelos respectivos termos e seu en-
caminhamento à Divisão de Monitoramento de Programas e Projetos - DIMP.

Tabela 5 - Fase dos processos vinculados aos Termos de Compromissos -2020*
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2.1.1.3 Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
Elaboração do Termo de Referência para empreendimentos enquadrados como Estudo de Impac-

to de Vizinhança – EIV, conforme art. 24 da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo.

Conclusão da proposta para a regulamentação da Lei para Estudo de Impacto de Vizinhança e o 
Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV-RIV).

2.1.1.4 Guia de Diretrizes de Restauro e estudos relacionados a Zona 
Especial de Interesse Cultural

Regulamentação da Guia de Diretrizes de Restauro e estudos relacionados a Zona Especial de Inte-
resse Cultural, conforme dispõe o Decreto n. 14.408, de 6 de agosto de 2020, que institui Grupo Técnico 
com objetivo de regulamentar o § 2º e o § 3º do art. 31, bem como os arts. 64 e 65 da Lei Complementar 
n. 341, de 4 de dezembro de 2018 e suas alterações (em andamento).

2.1.1.5 Instalação de estações rádio base (ERBS)
Elaboração de estudos e propostas para revisão do Decreto n.11.457, de 25 de fevereiro de 2011, 

que resultou na publicação do Decreto 14.304, de 15 de maio de 2020, que dispõe sobre os parâmetros 
urbanísticos e paisagísticos para instalação de estações rádio base (ERBS).

2.1.1.6 Outros trabalhos e estudos em andamento
 Para subsidiar a regulamentação do parágrafo 4º do art. 25 do PDDUA; Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS); Transferência do Direito de Construir (TDC); e Direito de Preempção;

 Parâmetros para definições das mitigações dos impactos de empreendimentos e ativida-
des na área urbana;

 Análise das metodologias para o estudo de tráfego para subsidiar o termo de referência do EIV;

 Zona de Expansão Urbana, para subsidiar a regulamentação dos arts. 15 e 16 da Lei Com-
plementar n.341, de 4 de dezembro de 2018 (PDDUA) e suas alterações;

 Para subsidiar a revisão da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo - LOUOS: vagas 
de estacionamento e carros elétricos; fachada ativa; eficiência energética e a proposta de 
inserção do capítulo das edificações;

 Estudo e elaboração de proposta de cartilha com parâmetros para a instalação de Estações 
Rádio Base – ERBS;

 Vistoria e relatório para a Comissão de peritos - tombamento do Edifício José Abrão;

 Estudos para a revisão do Decreto n.13.290, de 22 de setembro de 2017, que regulamenta 
a emissão da Guia de Diretrizes Urbanísticas.

2.1.2 Divisão de Urbanismo
Entre os principais trabalhos desenvolvidos destacam-se:

 Elaboração do Termo de Referência da revisão legislação referente ao desenvolvimento da 
área central de Campo Grande (em andamento);

 Estudos para a revisão da Lei n. 2.909, que institui o Código de Polícia Administrativa do 
Município de Campo Grande - MS, e dá outras providências (em andamento);

 Estudo para subsidiar a revisão da lei e do decreto referente a Transferência do Direito de 
Construir; apresentação sobre esse tema em reunião do CMDU e elaboração da respectiva 
minuta de lei (em andamento);
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 Estudo para subsidiar a elaboração da legislação referente à Arte Pública (em andamento);

 Estudo para a elaboração do plano e subsidiar a relatoria quanto à minuta de lei referen-
te aos Corredores Gastronômicos, Turísticos, Culturais e de Transporte Público de Campo 
Grande (em andamento);

 Estudo e elaboração de projeto para reforma do Auditório da Planurb (em andamento);

 Projeto de revitalização para o polígono da área central - elaborado em parceria com a Cen-
tral de Projetos (em andamento);

 Proposta de revitalização da antiga rodoviária: reunião e desdobramentos sobre o percen-
tual da área referente ao município; levantamento de dívidas dos condôminos;

 Levantamento das bancas de jornais no quadrilátero Central, atividades e serviços, em par-
ceria com a Central de Projetos (concluído);

 Relatório Final sobre a Operação Urbana Consorciada da Região Urbana do Bandeira, Lagoa 
e Anhanduizinho. Lei Complementar n. 156, de 4 de maio de 2010. Processos Terra Morena. 
(43.991/2010-61, 43.994/2010-59, 43.995/2010-11); assim como Levantamento sobre equi-
pamentos nas praças e parques - aplicação da contrapartida OUC (concluído);

 Minuta de correspondências para proprietários de imóveis situados na Zona Especial de 
Interesse Cultural - ZEIC, encaminhadas à SECTUR (concluído);

 Finalização de projetos para o processo de licitação da concessão do espaço da Feira Cen-
tral (concluído).

2.1.3 Divisão de Monitoramento de Programas e Projetos
Entre os principais trabalhos desenvolvidos destacam-se o levantamento e monitoramento de 

processos com Termos de Compromisso de 2011 até o presente momento (atividade permanente que 
envolve acompanhar o processo de execução, licitação ou quitação do objeto do Termo de Compro-
misso até o arquivamento sem pendências; verificação e acompanhamento dos pagamentos realizados 
através do sistema financeiro SIAT).

Quadro 1 - Termos de Recebimento – Contrapartidas executadas e entregues – 2020

Termo de Compromisso Objeto
Termo de Recebimento 

Definitivo

1/2015
Instalação de comporta automatizada 

no Parque das Nações Indígenas 
setembro/2020

1/2015
Implantação da Praça das Águas - junto ao Córrego Prosa 

Operação Urbana Consorciada (em andamento)
-

25/2015
Ampliação da UBS Dr. William Macksoud - Conj. Residencial 

Estrela do Sul
setembro/2020

11/2016 Instalação de 10 (dez) contêineres de 20 pés no Instituto Mirim julho/2020

1/2018 Ampliação da Escola Municipal José de Souza - Bairro União outubro/2020

4/2019
Implantação de ciclovia e/ou ciclofaixa 

na Av. Luiz Alexandre de Oliveira 
outubro/2020

Fonte: ASTEC
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2.1.4 Relatorias
Os servidores desta diretoria participaram das seguintes relatorias:

 Regulamentação da Taxa de Relevância Ambiental (TRA) (em andamento);

 Elaboração do Projeto de Lei que regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhança e o 
Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV-RIV) (concluída).

2.2 Diretoria de Planejamento Ambiental

2.2.1 Divisão de Parques e Praças
Dentre as principais atividades realizadas destacam-se:

2.2.1.1 Setor de Parques e Praças
Elaboração de propostas de setorização e implantação de praças:

 Praça do parcelamento Novo Sergipe (Concluída);

 Praça do parcelamento Volpe (Concluída);

	Praça do Bairro Coophasul (Em andamento).

Elaboração de projetos de readequação do Terminal do Conjunto das Moreninhas na Rua Barreiras 
(arquitetônico, de implantação e paisagístico). 

2.2.1.2 Setor de Arborização
Dentre as principais atividades realizadas destacam-se:

2.2.1.2.1 Projetos de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) 
Foram elaborados Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA’s), median-

te solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) referentes a áreas 
nos bairros Santo Amaro e Villas Boas a serem encaminhados para a Secretaria Municipal de Infraestru-
tura e Serviços Públicos (SISEP) para providências (Em andamento).

Também foi elaborada uma proposta preliminar de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou 
Alterada (PRADA) para o Parque Cônsul Assaf Trad. A proposta será discutida com a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos (SISEP) para verificação de viabilidade de execução. 

2.2.1.2.2 Adensamento Cortina Arbórea UTR
Foi elaborada a proposta preliminar de adensamento da cortina arbórea do parcelamento Resi-

dencial José Teruel Filho. A proposta será discutida com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Gestão Urbana (SEMADUR) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) para 
verificação de viabilidade de execução (Em andamento).

2.2.1.2.3 Grupo Técnico de Arborização Urbana da Região Central de Campo 
Grande

Ao longo do ano de 2020 o grupo técnico de Arborização Urbana da Região Central do município 
de Campo Grande realizou reuniões mensais para acompanhamento das ações/atividades previstas no 
cronograma de execução. Durante o período de março a maio, em virtude do período de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência da infecção humana causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19) foram canceladas as reuniões, retornando os encontros a partir do mês de junho. 
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Em decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo 
Coronavírus (COVID-19) foram elaborados materiais educativos específicos para veiculação por meio da 
rede mundial de computadores, disponibilizados no sítio oficial da PLANURB e rede social.

Tais materiais possuem diferentes faixas etárias como público-alvo, sendo que alguns tratam con-
ceitos mais gerais sobre a arborização urbana e são voltados para o público infantil na forma de ativi-
dades lúdicas e outros abordam a questão do manejo da arborização, tendo assim como público-alvo 
adolescentes e adultos.

As ações de plantio previstas no cronograma foram iniciadas no mês de outubro, no início do perí-
odo de chuvas no município, com o plantio de mudas na Rua 14 de Julho, no trecho com início a partir 
da Avenida Mato Grosso. 

2.2.1.2.4 Outros trabalhos realizados

Contribuições - Relatórios de Impacto Ambiental (concluídos) 

Conforme solicitado pela Diretoria de Planejamento Ambiental, foram emitidos pareceres com 
contribuições nos seguintes Relatórios de Impacto Ambiental: RIMA do Aterro Sanitário Ereguaçu, da 
Empresa Solurb Soluções Ambientais – SPE Ltda; RIMA da Central de Tratamento de Resíduos – CTR rea-
lizada no empreendimento XARAÉ AMBIENTAL LTDA; e RIMA do empreendimento Terras Alpha Campo 
Grande, do Alphaville Urbanismo S.A.

Estudo das Áreas Permeáveis do Canteiro Central da Avenida 
Mato Grosso (Concluído)

Com o objetivo de melhorar a eficiência, eficácia e efetividade da mobilidade urbana em Campo 
Grande e promover a sustentabilidade e a equidade no uso do espaço público urbano - de acordo com os 
princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei n. 12.587, de 2 de janeiro 
de 2012 e com as diretrizes e propostas do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana (PDMTU) de 
Campo Grande – MS, aprovado pelo Decreto n. 12.681, de 9 de julho de 2015, propõe-se a implantação 
de corredor exclusivo de transporte público coletivo (ônibus) e ciclovia na avenida Mato Grosso. 

A ciclovia proposta interligará as ciclovias do Parque Linear do Córrego Sóter e a ciclofaixa da av. 
Prof. Luís Alexandre de Oliveira à Orla Ferroviária e à ciclovia da av. Noroeste – Orla Morena, permitindo 
a conexão com extensas infraestruturas cicloviárias localizadas nas regiões do Lagoa e do Imbirussu. A 
conexão desta infraestrutura e a promoção da intermodalidade com o transporte público coletivo são 
essenciais para que seu uso seja efetivo.

A fim de assegurar a sustentabilidade, a melhoria da qualidade ambiental e a proteção ao patrimô-
nio nestes projetos, esta Divisão realizou o estudo das áreas permeáveis do canteiro central da avenida 
Mato Grosso. O estudo foi desenvolvido em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito 
(AGETRAN) e foi apresentado ao Comitê de Trânsito, Transporte e Mobilidade do Conselho Municipal da 
Cidade (CMDU) no dia 3 de setembro de 2020. 

Proposta de Intervenção Espaço Gastronômico Terminal 
Moreninha (Concluída)

Em atendimento a solicitação externa, foi elaborada uma proposta de intervenção para criação de 
um espaço gastronômico onde atualmente é o Terminal Moreninha. A proposta foi apresentada no dia 14 
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de agosto de 2020, e encaminhada ao solicitante, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) e 
a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN para que sejam tomadas as providências cabíveis.

2.2.2 Divisão de Meio Ambiente

2.2.2.1 Setor de Preservação do Patrimônio Natural
Em 2020, a Agência Municipal Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) realizou a gestão 

das três Unidades de Conservação do Município de Campo Grande, a Área de Proteção Ambiental dos 
Mananciais do Córrego Lajeado – APA Lajeado, a Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego 
Guariroba – APA do Guariroba e a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA Ceroula.

2.2.2.1.1 APA do Lajeado 
A Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Lajeado – APA Lajeado foi criada por 

meio do Decreto n. 8.265, de 27 de julho de 2001, com a finalidade de recuperar, proteger e conservar 
os mananciais de abastecimento público formados pela Bacia do Córrego Lajeado, protegendo seus 
ecossistemas, as espécies raras e ameaçadas de extinção, e promovendo programas, projetos e ações 
de gestão e manejo da área.

Até o mês de outubro o Conselho Gestor da APA realizou 7 (sete) sessões ordinárias coordenadas 
pela PLANURB. 

Câmara Técnica de Revisão do Plano de Manejo

O plano de manejo é um documento consistente, elaborado a partir de diversos estudos, incluindo 
diagnósticos do meio físico, biológico e social. Ele estabelece as normas, restrições para o uso, ações a 
serem desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da Unidade de Conservação.

O Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Lajeado – APA Laje-
ado foi aprovado por meio da Resolução SEMADUR n. 13, de 17 de outubro de 2012.

Em 2020 a equipe da PLANURB deu continuidade ao processo de revisão do Plano de Manejo e, 
além do trabalho técnico interno de compilação dos dados obtidos e elaboração do novo texto, foram 
realizadas, até o mês de outubro, duas reuniões. 

2.2.2.1.2 APA do Guariroba
A Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba – APA Guariroba foi criada por 

meio do Decreto n. 7.183, de 21 de setembro de 1995, com a finalidade de recuperação e conservação 
dos mananciais de abastecimento público formados pela Bacia do Córrego Guariroba, proteger o ecos-
sistema e promover constante monitoramento da qualidade ambiental do manancial.

O Conselho Gestor da APA realizou, até o mês de outubro, 9 (nove) reuniões coordenadas 
pela PLANURB. 

Câmara Técnica de Revisão do Plano de Manejo

O plano de manejo é um documento consistente, elaborado a partir de diversos estudos, incluindo 
diagnósticos do meio físico, biológico e social. Ele estabelece as normas, restrições para o uso, ações a 
serem desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da Unidade de Conservação.

O Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba – APA 
Guariroba foi aprovado por meio da Resolução SEMADUR n. 002, de 04 de setembro de 2009. 
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Em 2020 a equipe da PLANURB deu continuidade ao processo de revisão do Plano de Manejo e, 
além do trabalho técnico interno de compilação dos dados obtidos e elaboração do novo texto, foram 
realizadas, até o mês de outubro, cinco reuniões com a Câmara Técnica.

2.2.2.1.3 APA Ceroula
A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA Ceroula foi criada por meio do De-

creto n. 8.264, de 30 de julho de 2001, com a finalidade de recuperar, proteger e conservar os cursos d’água 
que compõem a bacia do Córrego Ceroula, protegendo seus ecossistemas locais, suas paisagens notáveis 
e demais atributos naturais, resguardando e valorizando aspectos culturais e históricos das comunidades 
locais e da região, por meio da promoção de programas, projetos e ações de gestão e manejo da área.

Em 2020 o Conselho Gestor dessa APA realizou, 8 (oito) reuniões coordenadas pela PLANURB. 

Conforme o Decreto n. 13.522, de 18 de maio de 2018, a presidência desse colegiado cabe à Planurb.

Plano de Manejo

O Plano de Manejo é o documento orientador de todas as atividades a serem desenvolvidas nas 
Unidades de Conservação (UC), sendo obrigatória a sua elaboração no prazo de 5 (cinco) anos, conta-
dos a partir da data de sua criação, de acordo com o Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, que 
regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 

A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula é constituída por 
aproximadamente 56.500ha (cinquenta e seis mil e quinhentos hectares) e foi instituída por meio do 
Decreto n. 8.264, de 27 de julho de 2001. Conforme o Inciso I, art. 2° para a sua implantação e seu funcio-
namento deverá ser adotada a “elaboração de Plano de Manejo contendo, no mínimo, o zoneamento da 
unidade com a definição das atividades a serem incentivadas, toleradas, restringidas e proibidas, bem 
como as providências a adotar em cada uma das zonas competentes”.

Em 2019 foi celebrado o contrato entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande, com interveni-
ência da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), e a Universidade 
Católica Dom Bosco (UCDB), tendo por objeto a prestação de serviços para elaboração do Plano de 
Manejo da APA do Ceroula. 

Considerando a necessidade de acompanhamento e supervisão do cumprimento do contrato, fez-
-se necessária a instituição de Grupo Técnico, composto por representantes do Poder Público Municipal, 
que se reúnem a cada entrega de produto por parte da contratada. 

Em 2020 foi dada continuidade aos trabalhos do Grupo Técnico e até o mês de outubro foram 
realizadas 2 (duas) reuniões. Foi estabelecido um cronograma com a contratada para realizar reuniões 
técnicas, subdividido nos seguintes grupos temáticos: biótico, abiótico e socioeconômico. Ao todo fo-
ram realizadas 17 reuniões.

Em 1º de outubro foi realizada a 2ª oficina de 
Planejamento do Plano de Manejo da Área de Prote-
ção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula, com o 
objetivo de apresentar os produtos gerados até en-
tão por todas as Câmaras Técnicas e recolhimento de 
contribuições públicas.

Convite da 2º Oficina

359



PLANURB | Agência Municipal de Meio Ambiente
e Planejamento Urbano

Com o objetivo de dar celeridade a construção do Plano de Manejo e auxiliar com contribuições 
técnicas a respeito dos eixos desenvolvidos, os produtos enviados pela Universidade Católica Dom Bos-
co foram analisados e contribuições foram apontadas durante as reuniões da Câmara Técnica do Meio 
Abiótico e Socioeconômico realizadas às quintas-feiras e sextas-feiras dos meses de agosto, setembro 
e outubro de 2020. 

2.2.2.1.3 ICMS Ecológico
O ICMS Ecológico é um mecanismo de repartição de receitas tributárias pertencente aos muni-

cípios, baseado em um conjunto de critérios ambientais, estabelecidos para determinar quanto cada 
município irá receber dos recursos financeiros arrecadados com o Imposto sobre a Circulação de Merca-
dorias e Prestação de Serviços (ICMS) do Estado, pelas ações comprovadas de conservação ambiental e 
gerenciamento dos resíduos sólidos gerados.

No que se refere aos critérios ambientais, estabelece 5% para rateio entre os municípios que tenham 
parte de seu território integrado por terras indígenas homologadas, unidade de conservação da natureza 
devidamente inscrita no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) e, ainda, aos que possu-
am plano de gestão de resíduos sólidos, sistema de coleta seletiva e disposição final de resíduos sólidos.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS apresenta os dados relativos ao ICMS Ecológico des-
de o ano de 2015. À Divisão de Meio Ambiente desta Agência compete, desde o ano de 2017, cadastrar 
os documentos de gestão, seus planos, relatórios e todo e qualquer documento relativo ao Programa, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP).

Os índices definidos para o município são publicitados em Diário Oficial do Estado, sendo esses:

Tabela 6 - índices ICMS Ecológico – Campo Grande – 2016-2020

Ano Resolução Índice

2016 Resolução SEMADE/MS n. 42, de 26 de outubro de 2016 0,1101

2017 Resolução SEMAGRO/MS n. 649, de 12 de setembro de 2017 1,3011

2018 Resolução SEMAGRO/MS n. 665, de 28 de novembro de 2018 1,0700

2019 Resolução SEMAGRO/MS n. 677, de 28 de agosto de 2019 0,7568

2020 Resolução SEMAGRO/MS n. 721, de 13 de novembro de 2020  0,7546 

2.2.2.2 Setor de Educação Ambiental

Em 2020, a PLANURB desempenhou atividades socioambientais no município de Campo Grande/
MS, com o desenvolvimento da Educação Ambiental Formal e Não-Formal, de forma permanente e 
continuada, buscando o planejamento e a colaboração na execução de atividades/ações em conformi-
dade com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída por meio da Lei 9.795 de 1999, 
e regulamentada pelo Decreto n. 4.281 de 2002. 

As ações desenvolvidas foram integradas aos eixos de trabalho das outras divisões pertencentes a 
DPA (Saneamento Ambiental – DSAM e Parques e Praças – DIPRA), buscando a interação e articulação 
com os diversos setores da sociedade civil e do poder público, 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, outros).
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Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), as atividades de educação 
ambiental previstas, a partir do mês de março, não puderam ser realizadas presencialmente, e conforme 
o estabelecido pelo Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020, as ações tiveram que ser adaptadas ao 
momento e foram utilizadas a plataforma Zoom, bem como o sítio eletrônico oficial da PLANURB para a 
divulgação de eventos digitais e materiais educativos.

2.2.2.2.1 Plantio de mudas 
No dia 31 de janeiro de 2020, foi realizada pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamen-

to Urbano, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, a distribuição 
e plantio de mudas frutíferas na Comunidade Bom Jesus da Conquista, localizada na Área de Proteção 
Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA Ceroula. A ação teve como objetivo promover educação 
ambiental quanto a preservação e conservação de espécies arbóreas, bem como conscientizar quanto 
a importância da arborização na manutenção do clima. 

2.2.2.2.2 Dia Mundial da Água
A Organização das Nações Unidas estipulou a data 22 de março como sendo o Dia Mundial da 

Água. A data é um esforço da comunidade para colocar em pauta questões essenciais que envolvem os 
recursos hídricos.

Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), as atividades de educação 
ambiental previstas para esta data, não puderam ser realizadas presencialmente, e conforme o estabe-
lecido pelo Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020, as ações tiveram que ser adaptadas ao momento 
utilizando-se o sítio eletrônico oficial da PLANURB e aplicativo de mensagem instantânea para a divul-
gação de materiais educativos.

2.2.2.2.3 Dia da Terra 
No dia 28 de março de 2020, foi realizada pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamen-

to Urbano, em apoio a WWF-Brasil, o evento digital Hora do Planeta. A ação acontece no Brasil desde 
2009 e faz parte da programação oficial da Hora do Planeta, campanha global em prol do meio ambien-
te, com a finalidade de promover a reflexão quanto as questões de mudanças climáticas e o seu impacto 
na biodiversidade e na vida das pessoas.

Em atendimento às orientações de cuidado frente à propagação do coronavírus, no ano de 2020 
a participação no evento se deu de forma digital. O município de Campo Grande, como ato simbólico, 
apagou as luzes do relógio da rua 14 de Julho.

2.2.2.2.4 Dia Internacional da Biodiversidade
No dia 22 de maio é celebrado o dia Internacional da Biodiversi-

dade. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 1992, com intuído de conscientizar a população a respeito da im-
portância da diversidade biológica e da preservação da biodiversidade 
em todos os ecossistemas.

Em comemoração à data, foi elaborado material informativo e dis-
ponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura de Campo Grande.

Material informativo 
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2.2.2.2.5 Junho Verde
Incluído no calendário oficial de eventos do município de Campo Grande, o “Junho Verde”, mês 

de conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente foi instituído pela Lei Municipal 
n. 5.812, de 20 de junho de 2017. No dia 05 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e 
a Prefeitura de Campo Grande comemorou com oficinas on-line que objetivaram a conscientização 
ambiental a partir de atividades voltadas à formação e ao desenvolvimento sustentável contundentes 
à promoção do Meio Ambiente.

As oficinas foram abertas ao público e contaram também com a participação dos técnicos 
da PLANURB.

2.2.2.2.6 Divulgações Diversas
A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) apoiou e realizou di-

versas divulgações relacionadas ao meio ambiente. Devido a pandemia do COVID-19 foram elaborados 
materiais educativos para serem divulgados em redes sociais, bem como em aplicativos de mensagens 
instantâneas.

Os técnicos da PLANURB participaram do II Simpósio Educação Ambiental e Transição para So-
ciedades Sustentáveis, no qual apresentaram o trabalho “Projeto EAD Educação Ambiental Digital: As 
Ações Desenvolvidas no Município de Campo Grande/MS durante a Pandemia da COVID-19”.

2.2.2.2.7 Atividades Lúdicas 
A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) disponibilizou ati-

vidades lúdicas e educativas com a temática meio ambiente para a população durante o período de 
distanciamento social, decorrente da pandemia do COVID-19. As atividades foram disponibilizadas no 
endereço eletrônico da PLANURB http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/.

2.2.2.2.8 Fauna Silvestre
A PLANURB desenvolveu ações de Educação Ambiental voltadas para a defesa da fauna silvestre 

no município de Campo Grande, com intuito de propiciar o conhecimento, sensibilizando a população 
com o objetivo de desenvolver a compreensão do meio ambiente, mais especificamente com relação a 
proteção a fauna, no que tange a caça, captura, posse e atropelamento de animais silvestres.

Divulgação sobre os perigos do cerol as aves 
urbanas

Divulgação das ações de educação 
ambiental

Divulgação das ações de 
educação ambiental
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Blitz ambiental - 28.02.2020

Oficina ICAS e WWF – 28.04.2020

Publicação no Instagram da PLANURB

Apresentação ICAS no Conselho Ges-
tor APA do Guariroba

Projeto Florestinha - E.M. Domingos 
Gonçalves Gomes – 04.03.2020

Oficina ICAS – 30.04.2020

Entrega de material informativo UBSF 
Benedito

Distribuição de material educativo 
PLANURB

Palestra UBS Dr. Celso Lacerda – 
11.03.2020

Entrega de material informativo UBSF 
Dra. Marly Anna

Entrega de material informativo CRE-
AS Sul

Apresentação ICAS no Conselho Ges-
tor APA do Lajeado

Foram distribuídos materiais informativos aos professores para a utilização junto aos alunos nas 
escolas da rede pública de ensino, realizadas também abordagens educativas em conjunto com a Agên-
cia Municipal de Transportes e Trânsito (AGETRAN) com recomendações para trafegar com segurança e 
prevenir o atropelamento da fauna.
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Distribuição material educativo UBSF 
Dr. Hirose Adania

Apresentação ICAS no Conselho Ges-
tor da APA do Ceroula

Oficinas realizadas

2.2.2.2.9 Operação Mosquito Zero
No mês de fevereiro, entre os dias 3 e 21, a PLANURB, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde Pública (SESAU), com intuito de promover a conscientização da população sobre a dengue no 
município de Campo Grande, realizou um ciclo de palestras e distribuição de material informativo para 
promover a educação ambiental quanto a essa temática, a saber: 

 Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 03.02.2020;

 Conselho Regional da Região Urbana do Centro – 04.02.2020;

 Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho – 06.02.2020;

 Conselho Gestor da APA do Ceroula – 07.02.2020;

 Conselho Gestor da APA do Guariroba – 11.02.2020;

 Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira – 11.02.2020;

 Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa - 17.02.2020;

 COMIF 18.02.2020;

 Conselho Regional da Região Urbana do Prosa – 18.02.2020;

 Conselho Gestor da APA do Lajeado – 21.02.2020.

2.2.2.2.10 Podcast
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano (PLANURB), lançou no dia 30 de junho de 2020, o podcast “E o que eu tenho a ver 
com isso?”, que aborda os conceitos de sustentabilidade, meio ambiente, políticas e diretrizes ambientais, 
com o objetivo de demonstrar a população que o meio ambiente está presente no cotidiano de todos. 
Foram realizadas 9 gravações, que podem ser acessadas pelo endereço eletrônico (anchor.fm/e-ambien-
tal-planurb) e nas plataformas de streaming como Google Podcasts, Overcast, RadioPublic e Spotify.

2.2.2.2.11Vídeos Educativos
Com intuito de promover a educação ambiental quanto aos resíduos sólidos e queimadas urbanas, 

a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento urbano (PLANURB) gravou dois vídeos informa-
tivos sobre os respectivos temas.

2.2.2.3 Setor de Políticas Públicas

2.2.2.3.1 Comitê Prevenção e Combate aos Incêndios
Em 2000, foi instituído o Comitê Municipal do Programa de Prevenção e Combate aos Incêndios 

Florestais de Campo Grande (Decreto n. 8.051, de 27 de julho de 2000). Na época composto por 20 
(vinte) instituições.
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Após um período inativo, em 2017, o Prefeito Marcos Marcello Trad retoma as atividades do co-
mitê, agora intitulado Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos 
(Decreto n. 13.366, de 12 de dezembro de 2017). Composto por 17 (dezessete) órgãos e entidades, 
esse Comitê têm a gestão compartilhada pela PLANURB e pela Coordenadoria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil-Gabinete do Prefeito (GAPRE).

O objetivo do Comitê é promover o intercâmbio de informações e o planejamento de ações con-
juntas voltadas à prevenção de riscos e ao combate dos focos de incêndios. Até outubro de 2020 foram 
realizadas 5 (cinco) reuniões ordinárias.

2.2.2.3.2 Campanha COMIF
A Lei Municipal n. 5.864, de 13 de setembro de 2017, institui e inclui no calendário oficial do mu-

nicípio o “Agosto Alaranjado”, mês de prevenção e combate aos incêndios, promovendo a discussão 
junto à comunidade, otimizando a gestão, o monitoramento, a prevenção e o combate ao uso de fogo 
na vegetação no município.

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) lançou a Campanha 
2020 do Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos com o tema 
“Queimadas: Sua Consciência é a Cura Desse Mal”. A campanha foi lançada virtualmente, por meio de 
vídeo informativo produzido em parceria com a Superintendência de Comunicação Social da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande (PMCG), e divulgado nos canais oficiais da PMCG e das instituições que 
compõem o Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (COMIF)

As ações do Comitê foram realizadas virtualmente, devido a pandemia do COVID-19, por meio de 
elaboração de materiais e vídeo educativos que foram divulgados nos Conselho Gestores das Unidades 
de Conservação, por meio de programas de rádio e TV, e através de redes sociais e aplicativo de mensa-
gem instantânea. 

2.2.2.3.3 Conselho Municipal de Meio Ambiente
Devido a pandemia do COVID-19, em 2020 a equipe técnica da PLANURB auxiliou na assessoria 

executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), dando suporte aos conselheiros no uso 
da plataforma digital Zoom.

2.2.2.3.4 Carta Geotécnica
A Carta Geotécnica é um importante instrumento de planejamento territorial para o Poder Público 

Municipal nas diretrizes de uso e ocupação do solo urbano, na tomada de decisões e no fornecimento 
de subsídios para a elaboração de planos de expansão urbana.

A Carta Geotécnica do município de Campo Grande/MS foi elaborada no ano de 1991, em escala 
1.20.000, limitada ao perímetro urbano correspondente à época. Os trabalhos foram coordenados pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, com apoio técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Es-
tado de São Paulo (IPT), tendo ainda, estabelecido Convênio de Cooperação Técnica com vários órgãos 
e instituições da esfera municipal, estadual e federal. Desde a publicação da Carta Geotécnica em 1991 
até os dias atuais, o perímetro urbano de Campo Grande sofreu alterações de expansão. 

Dada a importância deste instrumento como forma de prevenção, mitigação e recuperação vol-
tadas à proteção do meio e aos demais estudos de planejamento, justificou-se a abertura do Processo 
Administrativo n. 56725/2018-37 para contratação de empresa especializada para a revisão da Carta 
Geotécnica do município de Campo Grande/MS.

Para o acompanhamento da revisão do referido Produto foi instituído o Grupo Técnico por meio do 
Decreto “PE” n. 2.781, de 5 de novembro de 2019, composto por servidores da PLANURB e da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR).

365



PLANURB | Agência Municipal de Meio Ambiente
e Planejamento Urbano

Em 2020 foram realizadas 12 (doze) reuniões técnicas, uma reunião de apresentação para o Conse-
lho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), uma reunião para o Conselho Municipal da Cidade (CMDU) e 
uma reunião de Capacitação para os técnicos da PLANURB e SEMADUR.

O produto foi aprovado pelo Grupo Técnico, por unanimidade, no dia 27 de agosto de 2020. 

2.2.2.3.5 Sistema Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental
O Sistema Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental – SILAM foi instituído pela Lei n. 3612, 

de 30 de abril de 1999 para o município atuar no controle ambiental, especialmente quanto à implan-
tação e o funcionamento de empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de impacto 
ambiental. 

Os trabalhos relativos à revisão e atualização do SILAM iniciados em 2019 foram concluídos e pu-
blicados no Diário Oficial de Campo Grande, por meio do Decreto n. 14.114, de 6 de janeiro de 2020.

2.2.3 Divisão de Saneamento Ambiental

2.2.3.1 Setor de Resíduos e Vetores 
2.2.3.1.1 Fórum Municipal Lixo E Cidadania FMLC

O Decreto n. 11.803, de 12 de abril de 2012 instituiu o Fórum Municipal Lixo e Cidadania de Cam-
po Grande – MS, que tem por objetivo promover a participação e integração dos agentes públicos e 
privados acerca da Política Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS) e a gestão destes resíduos na capital. 
A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB desempenha a função da 
Secretaria Executiva do FMLC, por meio da Divisão de Saneamento Ambiental.

No ano de 2020 foram realizadas 2 (duas) reuniões do FMLC em 31 de janeiro de 2020 e 28 de fe-
vereiro de 2020. 

2.2.3.1.2 Ecopontos
O contrato de Concessão n. 332, de 25 de outubro de 2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal 

de Campo Grande – PMCG e a Concessionária CG Solurb, estabelece a obrigatoriedade de implantação 
e gerenciamento de 5 (cinco) Ecopontos no Município de Campo Grande.

Os Ecopontos são instalações públicas de uso gratuito pela população e funcionam como locais 
para o descarte de resíduos eletrodomésticos; eletroeletrônicos; móveis inutilizáveis; galhos e podas; 
e resíduos da construção civil (até 1 metro cúbico por pessoa/dia), assim como contam com Locais de 
Entrega Voluntária (LEV’s) para disposição de resíduos recicláveis secos, como papéis, metais, vidros e 
plásticos, que terão as suas destinações finais adequadas.

O principal objetivo dessas instalações públicas é o atendimento aos pequenos geradores, evitan-
do que resíduos sólidos urbanos sejam dispostos em locais inadequados.

Para o cumprimento do contrato, o quinto Ecoponto iniciou o seu funcionamento em 12 de agosto 
de 2020, localizado na Rua Copaíba, entre Rua Antônio Davi Macedo e Rua Amado Nogueira de Moraes, 
no Lote 9, Quadra 6, Parcelamento José Maksoud, no Bairro Moreninha.
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2.2.3.1.3 Reuniões do Conselho Gestor da Usina de Triagem de Resíduos - UTR
O Conselho Gestor da Usina de Triagem de Resíduos - UTR é composto por técnicos de vários ór-

gãos municipais, Concessionária CG Solurb, Cooperativas e Associações inseridas na UTR, que tem por 
finalidade atuar nas tomadas de decisões; elaborar pareceres técnicos sobre o trabalho realizado na 
UTR. Técnicos da Divisão de Saneamento Ambiental representam a PLANURB neste conselho e partici-
param de uma reunião, realizada em 12 de fevereiro de 2020.  

2.2.3.1.4 Plano de Ação de educação ambiental para o aumento do índice de 
adesão à coleta seletiva em alguns setores de coleta 

(Concluído o Inquérito Civil)

(2ª Edição do Plano de Ação em andamento)

No ano de 2019 foi elaborado um Plano de Ação de educação ambiental para o aumento do índice 
de adesão à coleta seletiva em 6 (seis) setores, em atendimento ao Inquérito Civil n. 06.2017.00001798-0 
da 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, com o objetivo de desenvolver ações educativas em 
três dimensões, sendo: “Indireta, Coletiva e Direta”, buscando sensibilizar e envolver a população inseri-
da nos setores com baixo índice de adesão ao serviço de coleta seletiva. 

Em agosto de 2020 foi elaborado um relatório das ações de educação ambiental realizadas e en-
caminhado ao Ministério Público, contendo os registros fotográficos dessas ações e o comparativo do 
ranking dos setores supracitados no Plano, bem como gráficos com o demonstrativo do aumento do 
índice de adesão à coleta seletiva.

Neste sentido, foi realizada uma 2ª Edição do Plano de Ação de educação ambiental para o aumen-
to do índice de adesão à coleta seletiva para mais dez setores, com um período de execução de seis 
meses, segregado em duas etapas. 

A primeira etapa, a educação ambiental será realizada nos setores 526, 529, 531, 532, 535 e 538, por 
meio digital, em razão da Pandemia do COVID-19 e a segunda etapa será realizada nos setores 509, 510, 
512, 519, 524 e 540 por meio de ações delineadas nos seguintes formatos: Indiretas, Coletivas e Diretas. 

Para a consolidação da 2ª Edição do Plano de Ação supracitado foram realizadas reuniões com 
técnicos da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB; Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos – SISEP; Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAU e Concessionária CG Solurb, buscando 
articulações necessárias e ajustes para eficácia nas ações propostas.
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2.2.3.1.5 Apresentação de educação ambiental na temática de resíduos 
sólidos 

Com o intuito de conscientizar a população sobre a temática de resíduos sólidos, divulgar os Eco-
pontos e o endereço eletrônico do “Mapa de descarte de resíduos” foram realizadas 2 (duas) palestras, 
uma na UBSF Ana Maria do Couto, em 21 de fevereiro de 2020, e outra na Escola Municipal Desembar-
gador Carlos Garcia, em 4 de março de 2020.

2.2.3.1.6 Junho Verde
No mês do “Junho verde” de 2020, mês de conscientização para ações sustentáveis em prol do 

meio ambiente, instituído pela Lei n. 5.812, de 20 de junho de 2017 foi realizada uma live em parceria 
com a Concessionária Solurb, na página eletrônica do mascote Solurbinho para a abertura do mês de 
ações ambientais, no dia 1º de junho, com a oficina “Reciclando nossas atitudes” que ensinou a fazer 
bonecos com tampas plásticas de garrafa PET.

Nos dias 4, 5 e 6 do referido mês, foi realizada a Oficina “Elaboração de Projetos Educativos Socio-
ambientais”, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) por meio do Profes-
sor Ariel Ortiz, abordando desde a legislação de Educação Ambiental, até o método para a realização e/
ou elaboração de projetos educativos. 

Foi elaborada a cartilha “Meio Ambiente para o pequeno cidadão – Resíduos Sólidos” que aborda o 
conceito, a coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos; bem como foram desenvolvidas atividades 
para a reutilização de materiais recicláveis que podem estar sem utilidades em nossas casas. 

Nesta vertente, foi publicada por meio da plataforma digital do YouTube uma oficina realizada em par-
ceria com a Associação dos Engenheiros Sanitaristas e Ambientais do Estado de Mato Grosso do Sul (AESA/
MS). Esta oficina teve por objetivo a capacitação da população e professores para implantação da compos-
tagem de resíduos sólidos orgânicos pelo Método Takakura (compostagem acelerada). O vídeo educativo 
está disponível no perfil da PLANURB, sendo o link: https://www.youtube.com/watch?v=7veDRZeSwEM. 

Também foi realizado um minidocumentário com a temática de resíduos sólidos, com informa-
ções sobre todo o processo de reciclagem, especificando a coleta seletiva realizada no município. O 
vídeo educativo tem por objetivo conscientizar a população campo-grandense para o engajamento e 
melhoria dos resíduos sólidos recicláveis que chegam na Usina de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR). 
Disponível no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=0YDtpswFIqQ&t=4s     

2.2.3.1.7 Educação Ambiental - resíduos sólidos na pandemia do 
COVID-19

Nos meses de março a abril de 2020 foram realizadas atividades lúdicas com várias vertentes do 
meio ambiente, dentre elas, estava o tema de resíduos sólidos. Prestamos auxílio na elaboração dessas 
atividades com o intuito de conscientizar as crianças, em tempo de Pandemia COVID-19.

Foi realizado um passo-a-passo sobre a prevenção dos munícipes e dos trabalhadores (coletores) 
de resíduos sólidos nesse momento de Pandemia. A conscientização contemplava desde a segregação 
dos resíduos na fonte (casa), até a sua disposição para o recolhimento, realizada pela Concessionária. A 
publicação foi realizada em 14 de agosto de 2020 no Instagram da PLANURB.

2.2.3.2 Setor de Drenagem
2.2.3.2.1 Taxa de Relevância Ambiental 
(Em andamento)

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), instituído pela Lei Comple-
mentar n. 341, de 4 de dezembro de 2018, e suas alterações prevê no art. 25, a Taxa de Relevância 
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Ambiental com aplicação para empreendimentos públicos e privados que vierem a ser implantados, 
bem como para loteamentos.

Visando a regulamentação deste instrumento, constituiu-se um grupo composto por servidores da 
Divisão de Parques e Praças, Divisão de Saneamento Ambiental e da Divisão de Geoprocessamento, in-
tegrantes da PLANURB, com o objetivo de construir simuladores, materiais de apoio técnico e a redação 
técnica da minuta do Projeto de Lei.

Foram realizadas diversas reuniões entre o grupo interno para desenvolvimento dos produtos bem 
como consultas a servidores de diferentes setores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão 
Urbana (SEMADUR) a fim de construir um produto que melhor se adequasse às diversas perspectivas.

Além das reuniões internas, foram realizadas reuniões com a Câmara Técnica da TRA composta 
por representantes de diferentes setores do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) a fim de discutir, 
avaliar e aperfeiçoar os produtos elaborados. No dia 27 de fevereiro foi realizada Audiência Pública na 
PLANURB para apresentação do instrumento e recolhimento de contribuições da sociedade.

Após intensas discussões, recolhimento de contribuições e realização de alterações, a proposta 
da legislação da regulamentação da Taxa de Relevância Ambiental foi aprovada na reunião virtual do 
CMDU realizada no dia 13 de maio de 2020. 

Em 15 de junho foi realizada nova Audiência Pública desta vez em modalidade virtual promovida pela 
Câmara Municipal de Campo Grande para apresentar, discutir e sanar possíveis dúvidas relacionadas a TRA.

Em paralelo o grupo interno da PLANURB trabalhou na elaboração da minuta do Manual da TRA, no 
qual são descritas as soluções paisagísticas e construtivas deste instrumento bem como o modo apro-
priado de preenchimento dos simuladores a fim de subsidiar e orientar os empreendedores e responsá-
veis técnicos no desenvolvimento de seus projetos, a minuta do Manual foi finalizada em julho de 2020.

2.2.3.2.2 Plano de Ação da Bacia do Córrego Bandeira
Em abril de 2020 foi finalizada a redação do estudo de levantamento das Áreas de Preservação Per-

manente (APPs) do Córrego Bandeira conforme previsto no Plano de Ação assinado em 2018. Adicional-
mente, foram iniciadas tratativas junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana para 
verificação de viabilidade da desapropriação e implantação do Parque Linear na região de nascente do 
Córrego Bandeira, quadrilátero composto pelas Avenidas Três Barras, Gerval Bernardino de Souza, Rita 
Vieira de Andrade e Gabriel Del Pino.

2.2.3.2.3 Regulamentação das Zonas Especial de Interesse Ambiental (ZEIAs)
(Em andamento)

Foram realizados estudos em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Ur-
bana (SEMADUR) visando a regulamentação das ZEIAS.

2.2.3.2.4 Termo de Cooperação com o Instituto Federal de Mato Grosso do 
Sul (IFMS)

(Concluído parcialmente)

O 2º Termo Aditivo que prorroga o Termo de Cooperação Técnica n. 011/2017, (que tem por objeto 
realizar o estudo e a elaboração de projeto de drenagem e manejo de águas pluviais da Microbacia de 
Drenagem, bem como no desenvolvimento de projeto urbanístico e complementares, e planilhas de 
quantificação e custo do Parque das Acácias) celebrado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Mato Grosso do Sul e o Munícipio de Campo Grande em 7 de abril de 2017, com inter-
veniência desta Agência, foi finalizado em 2 de outubro de 2020, consequentemente alguns produtos 
foram concluídos e entregues, outros parcialmente e alguns continuam com pendências.

369



PLANURB | Agência Municipal de Meio Ambiente
e Planejamento Urbano

2.2.3.2.5 Contribuições em outros produtos
Agricultura Urbana

Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecno-
logia (SEDESC), foram realizadas 5 reuniões para o desenvolvimento do Projeto de Lei que institui o 
Plano Municipal de Agricultura Urbana de Campo Grande - MS e dá outras providências. Em 10 de 
março de 2020 foi realizada a audiência pública para recolhimento de contribuições da população. 
O trabalho resultou na publicação da Lei n. 6.514, de 22 de outubro de 2020, que institui o Plano 
Municipal de Agricultura Urbana. 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Aterro Ereguaçu 
(Concluído)

Em maio foi realizada análise e contribuição quanto ao RIMA do Aterro Ereguaçu elaborado pela em-
presa Flora Brasil Engenharia e Consultoria Ambiental para a empresa Solurb Soluções Ambientais - SPE Ltda. 

Programa Campo Grande Solar
Foi elaborada minuta do Decreto que institui o Programa Campo Grande Solar e dá outras provi-

dências, que tem por objetivo ampliar o uso de energia solar visando incentivar o uso dessa tecnologia 
para a redução de custos em edifícios e espaços públicos e privados, que resultou na publicação do 
Decreto n. 14.529, de 25 de novembro de 2020 que institui o Programa Campo Grande Solar no âmbito 
do Município de Campo Grande - MS.

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da Central de Tratamento de Resíduos 
(CTR)

Em julho foi realizada análise e contribuição quanto ao RIMA da CTR (Aterro Classe I e II) elaborado 
pela empresa Vibeaq Engenharia e Incorporações para a empresa Xaraé Ambiental Ltda.

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Loteamento Terras Alpha Campo 
Grande

Em setembro foi realizada análise e contribuição quanto ao RIMA do Loteamento Terras Alpha 
Campo Grande elaborado pela empresa Andreoli Ambiental para a empresa Alphaville Urbanismo Ltda.

Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-TR)
(Concluído)

Durante o mês de fevereiro representante desta Agência participou de Seminário com técnico do 
Ministério da Economia, prefeitos de municípios sul mato-grossenses e Governo do Estado, para conhe-
cer a experiência do Município de Gaspar/SC, bem como de curso de capacitação presencial entre os 
representantes das secretarias das prefeituras e nos demais cursos EAD precedentes. 

Após o período de capacitação, houve a participação desta Agência no Comitê Gestor para Imple-
mentação do MEG-Tr na Prefeitura Municipal de Campo Grande, para construção deste Modelo junto às 
demais secretarias.

Oficinas on-line Nosso Planeta
No dia 28 de abril foi realizada a oficina Nosso Planeta, em parceria com a WWF-Brasil, tendo por 

objetivo apresentar de forma didática a experiência das salas de aulas sobre a biodiversidade, princi-
palmente das escolas públicas, bem como o auxílio aos professores para o engajamento acerca da crise 
climática e a perda da biodiversidade.  
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2.3 Diretoria de Avaliação, Produção e Análise de Informação 

Dentre as atividades desenvolvidas por essa diretoria destacam-se, entre outras:

 a coordenação do SISGRAN E SIMGEO;

 assessoria aos estudos e levantamentos de áreas públicas para a Comissão de Áreas Públicas – CAP;

 assessoria, planejamento de ações e estudos referentes às regulamentações de instrumen-
tos urbanísticos contidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental – PD-
DUA: Outorga Onerosa do Direito a Construir; Outorga Onerosa de Alteração de Uso do 
Solo; Plano de Bairros e de Centralidades; Capacidade de Suporte e Densidade Demográfi-
ca de Campo Grande; revisão dos limites dos Bairros; Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios (PEUC), Imposto Progressivo no Tempo em Campo Grande/MS; Transferência 
do Direito de Construir, parte de planejamento e diagnóstico, identificando o potencial, 
valores de negócio e interpolação com a Outorga Onerosa do Direito de Construir.

 estudo sobre os vazios urbanos 2020 adaptado ao PDDUA;

 estudo e desenvolvimento do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e 
Habitacional de Campo Grande pós-pandemia;

 elaboração de Estudos Técnicos Preliminares – ETP, Termos de Referências – TRs;

 modelagem de processos relativos às atividades da Planurb;

 coordenação da troca de experiência entre Planurb e Coordenação da Região Metropolita-
na de Curitiba – COMEC do Governo do Estado do Paraná;

 planejamento da Implantação do Cadastro Territorial Multifinalitário – CTM;

 Levantamento de áreas destinadas ao Cemitério Municipal; Habitações de Interesse Social 
– HIS para aluguel social com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

2.3.1 Divisão de Estatística 
Dentre as atividades desenvolvidas pela Divisão de Estatística destacam-se:

 a coordenação de todos os trabalhos referentes ao Sistema Municipal de Indicadores de 
Campo Grande MS – SISGRAN. 

Observa-se que entre setembro de 2019 e outubro de 2020 SISGRAN teve um crescimento de 
438% no número de visualizações conforme demonstra a Figura 23 

Evolução das visualizações no SISGRAN – set/2009-out/2020

Fonte: AGETEC e PLANURB.

Nota: Em 2019, o número de acessos corresponde apenas ao website, não computadas plataformas Google Maps, Google 
Drive, SIMGEO e Mobili Bus. Dessa forma, o número real de visualizações é maior.
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 a execução de projeto com tabulação e mapeamento diário dos casos de coronavírus no muni-
cípio (confirmados x curados), com página própria (https://sites.google.com/view/sisgran-cg/
coronavírus) e detalhado por faixa etária, sexo, incidência, casos acumulados por mês e semana;

 a colaboração na elaboração do Perfil Socioeconômico de Campo Grande edição 2020, e 
sua inserção no SISGRAN;

 a elaboração de mapeamentos diversos para atendimento interno e externo; 

 a análise Morfométrica das Bacias hidrográficas de Campo Grande; 

  o levantamento demográfico, socioeconômico e georreferenciamento dos corredores gas-
tronômicos, Turísticos, Culturais, Comerciais e de Transporte (em andamento) 

2.3.2 Divisão de Indicadores de Desempenho
Dentre as atividades desenvolvidas pela Divisão de Indicadores de Desempenho destacam-se:

 o estudo, pesquisa e obtenção de 32 indicadores conforme a norma ISO 37120 e 6 indica-
dores conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS;

 o estudo e elaboração de sugestões no que tange ao Planejamento Estratégico para a PLANURB;

 a pesquisa sobre o tema Plano de Bairro e Centralidades: conceitos, exemplos, interven-
ções, realização de estudos para sua regulamentação;

 a colaboração na elaboração do Perfil Socioeconômico de Campo Grande edição 2020;

 além da realização de outras pesquisas, levantamentos e sistematização de dados e infor-
mações para atendimento à diretoria. 

2.3.3 Divisão de Geoprocessamento
Dentre as atividades desenvolvidas pela Divisão de Geoprocessamento destacam-se:

 a organização de dados e elaboração de mapas temáticos, infográficos, georreferencia-
mento e criação de bancos de dados vetoriais para atendimentos internos e externos, le-
vantamentos de áreas; 

 o acompanhamento, monitoramento do cadastro e atualização de dados, referentes aos 
processos de Solicitação de Áreas Públicas – CAP quanto à vetorização e tabulação das 
informações geográficas no software de geoprocessamento (ArcGIS);

 o auxílio na elaboração da minuta do projeto de lei de regulamentação da OODC;

 a realização de estudos para a regulamentação do instrumento do PPDUA: Parcelamento, 
Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC);

 a assessoria técnica à relatoria do CMDU para regulamentação dos instrumentos do PD-
DUA: OOAUS e OODC;

 o auxílio para elaboração de Minuta do Termo de Referência destinado a confecção dos 
Planos de Bairros e de Centralidades;

 o acompanhamento do processo de aquisição de imagem de satélite de alta resolução;

 a modelagem dos processos (BPM) de: i. Guia de Diretrizes Urbanísticas, ii. comunicação 
externa da PLANURB, iii. Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), iv. Outorga One-
rosa de Alteração do Uso do Solo (OOAUS), v. Parcelamento, Edificação ou Utilização Com-
pulsória (PEUC) e vi. Plano de Bairros e de Centralidades; 
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 o levantamento dos Projetos de REURB/AMHASF em tramitação pelo município, criação 
de banco de dados vetorial e a produção de mapas – localização das áreas para a Agência 
Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários – AMHASF;

 a colaboração na elaboração do Perfil Socioeconômico de Campo Grande edição 2020; 

 a elaboração e apresentação de estudos norteadores para o planejamento de implantação 
de infraestrutura cicloviária ao Comitê de Trânsito, Transporte e Mobilidade do CMDU;

 a elaboração de memorial descritivo dos limites das APAs do Lajeado, Guariroba e Ceroula, 
a partir de arquivo shape fornecido pela Diretoria de Planejamento Ambiental;

 a manutenção das plataformas do sistema SIMGEO;

 a reestruturação do banco de dados do sistema SIMGEO;

 a criação de plataformas “web” com dados geoespaciais customizados para as secretarias 
PLANURB, AMHASF, FAC e SAS no sistema SIMGEO;

 o treinamento da equipe da Agência Municipal de Habitação - AMHASF na criação e inser-
ção dos dados utilizando plataforma ArcGis para disponibilização dos dados no sistema 
SIMGEO;

 o auxílio na criação e manutenção da plataforma “web” de monitoramento do Covid e do 
SISGRAN

 a implementação do sistema Geoserver e Postgres para integrar o Sistema SISGRAN;

 a implantação do novo sistema de gerenciamento dos dados para biblioteca da PLANURB; 
(em andamento);

 a manutenção e gerenciamento das estações de trabalho da PLANURB;

 a criação do banco de dados “Postgis” para PLANURB;

 o suporte técnico para a realização de audiências públicas realizadas pela Planurb, assim 
como para reuniões e sessões virtuais do Conselho Municipal da Cidade – CMDU; incluindo 
o treinamento de conselheiros para utilização da plataforma escolhida para realização de 
sessões virtuais dos conselhos vinculados à Planurb;

 a participação no levantamento físico dos canteiros da Av. Mato Grosso; bem como no in-
ventário dos equipamentos e indivíduos arbóreos dos referidos canteiros.

2.4 DIRETORIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA

2.4.1 Divisão de Governança Local
Entre as principais atividades desenvolvidas pela Divisão de Governança Local estão a operacio-

nalização do Sistema Municipal de Planejamento - SMP e coordenação das atividades relacionadas aos 
Conselhos Regionais de Campo Grande.

2.4.1.1 Conselhos Regionais
Os Conselhos Regionais atuam em Campo Grande desde julho de 1998. Cabe a eles, no âmbito da 

respectiva Região Urbana, entre outras atribuições, acompanhar a aplicação das diretrizes do Plano Di-
retor e legislações pertinentes, sugerindo modificações e prioridades, inclusive no que se refere às obras 
e serviços; acompanhar a discussão do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 
Anual; e, acompanhar e monitorar os Planos de Bairro, que serão elaborados pela PLANURB. 
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Tabela 7 - Sessões Realizadas pelos Conselhos Regionais - 2020

Conselho Regional Sessões Realizadas

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 2

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 2

Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 0

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 2

Mesas Diretoras 1

Fonte: DGL

2.4.1.1.1 Discussão de prioridades para subsidiar a elaboração do orçamen-
to anual da PMCG - Orçamento Comunitário 

Frente aos níveis alarmantes da pandemia de COVID-19 foi deliberado pelas Mesas Diretoras dos 
Conselhos Regionais a realização de levantamento das principais prioridades elencadas nos últimos 5 
(cinco) anos, sendo as reuniões dos Conselhos Regionais das Regiões Urbanas determinantes na obten-
ção de impressões gerais dos conselheiros acerca da proposta orçamentária para 2021.

Foram identificadas as prioridades consideradas fundamentais e algumas solicitações comple-
mentares, indicadas pelos conselheiros que, orientados a apontar a principal prioridade da região, não 
se furtaram a colaborar.

Dessa forma, as discussões forneceram os subsídios necessários para a elaboração da Proposta 
Orçamentária Anual – LOA 2021. 

2.4.1.2 Audiências Públicas 
Foram realizadas 5 (cinco) audiências públicas para apresentação e discussão das regulamenta-

ções decorrentes da Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018, e suas alterações:  Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV e seu respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança-RIV (20 de fevereiro de 
2020); Taxa de Relevância Ambiental – TRA (27 de fevereiro de 20200); Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC (3 de março de 2020); Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo – OOAUS (5 de 
março de 2020); e Plano Municipal de Agricultura Urbana (10 de março de 2020).

2.4.1.3 Participação em projetos/campanhas 
2.4.1.3.1 Campanha Mosquito Zero

Envolveu diversos órgãos da administração municipal, instituições públicas e privadas e sociedade 
civil organizada, com várias ações de enfrentamento, conscientização e sensibilização sobre transmis-
são e consequências da dengue, Zika e Chikungunya. Intitulada “Mosquito Zero”, a ação de mobilização 
incluiu a limpeza de terrenos públicos, transporte de materiais inservíveis descartados, fiscalização e 
autuação de descartes irregulares, visita às casas pelos agentes de combate às endemias para identifi-
cação de focos do mosquito, limpeza, orientação e conscientização da população sobre os riscos, bem 
como as consequências das doenças transmitidas. Foi efetuada limpeza dos espaços públicos, como 
também das praças e parques.

Coube a Divisão de Governança Local mobilizar os conselheiros regionais para essa ação.
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PROPAM - Praça Rua Amazonas 
com Rua Maranhão e Rua Paraíba

2.4.1.3.2 Inauguração do Ecoponto Moreninha 
Em agosto de 2020, a Divisão de Governança Local mobilizou os conselheiros regionais da Região 

Urbana do Bandeira e as lideranças do entorno para o evento de inauguração desse equipamento, lo-
calizado na Rua Copaíba, Parcelamento José Maksoud, no Bairro Moreninha, com vistas a despertar o 
interesse da população para o uso de local. 

2.4.2 Divisão de Documentação Técnica e Informação
Dentre os trabalhos realizados pela Divisão destacam-se a sistematização e disseminação de informa-

ções, a colaboração na produção de textos e documentos, o atendimento aos usuários do acervo e das infor-
mações disponíveis na Biblioteca Aparecida Lopes de Oliveira e na Agência, tanto presencialmente como por 
meio eletrônico, além da colaboração com os demais setores na realização de eventos e assessoria ao CMDU.

2.4.3 Conselho Municipal da Cidade – CMDU
São objetivos do CMDU possibilitar a participação da sociedade civil nas discussões referentes à 

Política de Desenvolvimento do Município; debater, avaliar, propor e fiscalizar programas, projetos, a 
Política de Desenvolvimento e as políticas de gestão do solo, habitação, saneamento ambiental, trans-
porte e mobilidade urbana. 

Em 2020, neste colegiado foram instituídas 14 (quatorze) relatorias, das quais 10 (dez) têm os trabalhos 
concluídos com apresentação e aprovação dos respectivos Relatórios–voto, e, 4 (quatro) com estudos em 
andamento. Foram realizadas 8 (oito) sessões ordinárias, e 4 sessões extraordinárias, todas de forma virtual.

Observa-se que o CMDU é presidido pelo Prefeito Municipal e, em sua ausência pelo Diretor-Presi-
dente da PLANURB.

2.5 Programa de Parceria Municipal – Propam

O Programa de Parceria Municipal – PROPAM, instituído há 26 anos, visa estabelecer parceria entre 
o Poder Público e o setor privado, no sentido de integrar esforços para que a comunidade desfrute de 
áreas públicas saudáveis e bonitas, contribuindo com a conservação do meio ambiente, a segurança e 
a melhoria da qualidade de vida da população.

Coordenado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), a partir 
do ano de 2017, tem por objetivo ajudar a prefeitura na manutenção de praças, parques, canteiros e 
rotatórias, por meio de convênio com a iniciativa privada. Quem adota um espaço público por meio 
desse Programa, além de mostrar uma imagem positiva, pode divulgar sua publicidade no local.

Podem participar do PROPAM: empresas, indústrias, comércios, prestadores de serviço, instituições, 
ONG´s e pessoas físicas.

Por meio dessa iniciativa, a Prefeitura Municipal de Campo Grande reduz os gastos com manutenção 
dessas áreas e pode direcionar estes recursos para outros investimentos.
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Tabela 8 - Relação de Áreas Adotadas – Convênios PROPAM - 2020

Tabela 9 - Rescisão de Convênios - PROPAM - 2020

Tabela 10 - Tipos de áreas adotadas – PROPAM - 2020

Convênios PROPAM Áreas Adotadas Empresas

Convênio Assinados 111 72

Em Trâmite 8 7

Total 119 79

Fonte: Assessoria de Parcerias - PLANURB

Fonte: Assessoria de Parcerias - PLANURB

Fonte: Assessoria de Parcerias - PLANURB

Rescisão Total

Unilateral 0

Bilateral 4

TIPO TOTAL

Área Verde 5

Campo de Futebol 1

Canteiro 54

Praças 15

Rotatória 36

2.6 Procuradoria Jurídica
A equipe da Procuradoria Jurídica orientou e assessorou os trabalhos da Agência, além de ter ela-

borado 7 (sete) Termos de Compromisso, 3 (três) Termos de Rerratificação,1 (um) Termo de Acordo de 
Cooperação Técnica, 2 (dois) Termos Aditivos, 30 (trinta) convênios e 80 (oitenta) pareceres.

2.7 Assessoria Técnica
Entre os trabalhos realizados pela ASTEC destacam-se a participação no acompanhamento de ter-

mos de compromisso referentes a construção de equipamentos comunitários, gerados pelos processos 
de Guias de Diretrizes Urbanísticas – GDU para empreendimentos geradores de impacto de vizinhança 
e o acompanhamento e assessoramento aos grupos de relatoria sobre:

 a elaboração e regulamentação da Lei para Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de 
Impacto de Vizinhança (EIV);
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 a elaboração e regulamentação do Decreto da Estação Rádio Base (ERBS);

 a regulamentação da Guia de Diretrizes (GD) (em andamento;)

 a Transferência do Direito de Construir (TDC) (em andamento);

 a regulamentação da Outorga Onerosa de Alteração do Uso do Solo (OOAUS);

 a regulamentação da Outorga Onerosa do Direito de construir (OODC);

 o Direito de Preempção (em andamento);

 o Regimento Interno do CMDU;

 o Projeto de Lei do Programa Municipal de Incentivo e Apoio às Redes de Desenvolvimento 
Socioeconômico (PRO-REDES)

 a Elaboração da Minuta do Projeto de Lei que regulamenta a aplicação da Taxa de Relevân-
cia Ambiental (TRA);

 o Projeto de Lei que institui o procedimento de Licenciamento Urbanístico denominado “Alva-
rá Imediato”, na modalidade Declaratória, no âmbito do Município de Campo Grande – MS;

 Projeto de Lei que institui o Plano Municipal de Agricultura Urbana;

 a Elaboração da minuta do Decreto de Reestruturação do Programa de Incentivos para o 
desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande – MS (PRODES) (em andamento).

2.8 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GEAF)

A Gerência Administrativa e Financeira apoiou todos os trabalhos desenvolvidos quanto a adminis-
tração de materiais, serviços gerais, pessoal, patrimônio, documentação e comunicação administrativa, 
transporte, administração contábil e financeira.

3. Participação de Servidores em Conselhos, Grupos de Trabalho Etc

3.1 Conselhos
Conselho Administrativo da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Conselho Estadual das Cidades

Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA Ceroula 

Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Lajeado – APA Lajeado

Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba – APA 
Guariroba

Conselho Gestor do Fundo de Habitação – FUNDHAB

Conselho Municipal da Cidade – CMDU

Conselho Municipal da Juventude – CMJ

Conselho Municipal de Fomento ao Comércio, Indústria e Serviços – COMCIS

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA

Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico de Campo Grande – CMPPH
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Conselho Municipal de Regulação

Conselho Municipal de Regulação - Câmara Técnica de Transportes Coletivos

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM

3.2 Comissões e subcomissões 
Em 2020 servidores desta Agência participaram de 16 diferentes comissões e uma subcomissão.

3.4 Grupos técnicos e comitês
Em 2020 servidores desta Agência participaram de 8 grupos técnicos de trabalho e 6 comitês.

3.5 Outras participações
Servidores dessa Agência participaram de 9 fóruns, câmaras técnicas, juntas e equipes designadas 

para trabalhos diversos.

4. Participação Em Capacitações

Servidores dessa Agência participaram de 24 diferentes eventos de capacitação.
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AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

E INOVAÇÃO – AGETEC
Missão

Planejar, monitorar, avaliar, executar e sustentar soluções de Tecnologia da Informação Computa-
cional e Telecomunicações, garantindo a segurança dos dados digitais, bem como, fornecer informa-
ções estratégicas ao executivo municipal para tomada de decisão.

Visão

Ser reconhecida como uma Agência referência nacional em tecnologia da informação computa-
cional e telecomunicações, oferecendo serviços modernos, inovadores e confiáveis que aproximem o 
executivo municipal da população.

Valores

ACESSIBILIDADE aos serviços públicos

GOVERNANÇA de Tecnologia da Informação

ÉTICA e respeito nas relações

TRANSPARÊNCIA e confiabilidade

EFETIVIDADE e assertividade

COOPERAÇÃO e trabalho em equipe
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A Agência Municipal de Tecnologia da informação e Inovação é responsável no município de Cam-
po Grande por dar apoio a todos os órgãos da administração municipal em relação às demandas de 
tecnologia da informação computacional e telecomunicações. 

O ano de 2020 trouxe aos gestores municipais grandes desafios em todas as áreas e na tecnologia 
isso não foi diferente. A área de tecnologia da Prefeitura de Campo Grande se organizou durante os três 
primeiros anos de gestão e esse planejamento pôde ajudar todas as áreas no enfrentamento da pandemia.

A aquisição de novos computadores, equipamentos de conectividade, a telefonia digital, novos 
pontos de internet grátis e investimentos no datacenter municipal foram preponderantes para que pu-
déssemos atender a maioria das demandas desse período atípico. 

Quando as medidas restritivas impuseram novas formas de trabalho, a Prefeitura de Campo Gran-
de estava preparada para oferecer aos servidores públicos municipais as facilidades das reuniões online 
e possibilidade do trabalho remoto. 

Mais de cinquenta serviços foram transformados em digitais, aplicativos foram lançados, sistemas 
foram desenvolvidos, a tecnologia foi preponderante para auxiliar a população e os gestores nas toma-
das de decisões durante todo ano. 

No encerramento de mais um ano, as competentes equipes da área de tecnologia têm a certeza 
de que o empenho, a dedicação, aliados à confiança dos gestores municipais ajudaram a nossa cidade 
a ser mais inteligente e humana, usando a tecnologia como instrumento de aproximação da população 
e do poder público. 

Nas próximas linhas um breve resumo das ações praticadas pela área de tecnologia da Prefeitura 
de Campo Grande.

Levantamento que acontece todos os anos pela empresa “Teleco - Inteligência em Telecomuni-
cações” mostrou avanço significativo da cidade de Campo Grande nos serviços inteligentes prestados 
para a população. Nossa capital avançou nos últimos quatro anos e hoje é a 1ª colocada da região cen-
tro-oeste e a 7ª no ranking nacional das 100 cidades mais digitais do Brasil.

Premiações como Cidade Inteligente em 2020

Em outra avaliação a área de tecnologia também ajudou a ranquear Campo Grande entre as ci-
dades brasileiras mais inteligentes e conectadas. Fomos avaliados em 2020 como a 14ª cidade do país, 
entre mais de 400 cidades avaliadas, no “Ranking Connected Smart Cities”, publicado anualmente pela 
empresa Urban Systems para avaliar a capacidade e potencial de desenvolvimento dos respectivos po-
los urbanos do Brasil.
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A área de tecnologia de Campo Grande também foi destaque nacional no enfrentamento e com-
bate à Covid-19. O sistema online de triagem da Covid-19, desenvolvido pela AGETEC, foi selecionado 
pela comissão da “I Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS” para participar da live da Mostra, como exemplo 
de sistema no combate e controle de pacientes do novo coronavírus, sendo o único a representar o 
Estado de Mato Grosso do Sul.

Saiba mais:

Inovação em Gestão Pública 

A Diretoria de Inovação em Gestão Pública – DINOVA, apoiou as ações da Prefeitura em diversos 
setores, tendo sido responsável pelo apoio na normatização das estruturas organizacionais dos órgãos 
municipais, organização dos eventos em tecnologia e ações de suporte estratégico aos gestores muni-
cipais. Abaixo algumas ações do setor:

Tech Aula – Capacitação em Tecnologia

No ano de 2020 os cursos oferecidos pela “Tech 
Aula” foram 100% digitais. Focamos em oferecer so-
luções que atendessem as demandas mais atuais 
como a utilização de ferramentas para trabalho em 
regime de home-office, segurança da rede, softwa-
res recomendados para reuniões online, dentre ou-
tros cursos.

Como o conhecimento e expertise adquiridos 
esse ano, para 2021 ofereceremos novos conteúdos seguindo as novas tendências, como a LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais), plataformas digitais públicas e outras capacitações na área de tecnologia.

Representando a Prefeitura em Eventos Online 

A AGETEC representou a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande em eventos sobre cidades inteligentes e teve a oportu-
nidade de apresentar as ferramentas que a administração vem 
oferecendo para o cidadão. 

Em webinar realizado em junho deste ano e organizado 
pela RCD – Rede Cidades Digitais, a Prefeitura de Campo Grande, 
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representada pela AGETEC, apresentou novos sistemas, painéis estratégicos, boletins epidemioló-
gicos e o portal da transparência especial criado para dar transparência a todos os atos públicos 
relacionados à pandemia. 

Nossa capital também foi destaque nacional na “I Mostra Virtual Brasil - Aqui tem SUS - Enfren-
tamento e combate à Covid-19”. Na primeira etapa de seleção, 398 trabalhos foram inscritos e 190 
pré-selecionados pelos Cosems para serem avaliados. Cada um deles passou pelo crivo de três ava-
liadores até a decisão final de escolher nove experiências exitosas no enfrentamento à Covid-19 nos 
municípios brasileiros.

O sistema online de triagem da covid-19, desenvolvido pela AGETEC, foi selecionado por co-
missão do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde – CONASSEMS, como exemplo 
de sistema no combate e controle de pacientes do novo coronavírus, sendo o único a representar o 
Estado de Mato Grosso do Sul.

Lançamento da Revista 
da “Mostra Virtual 
Brasil, aqui tem SUS – 
Enfrentamento a Covid”

No final de 2020, a AGETEC 
participou do evento de lança-
mento da “Revista da Mostra Virtu-
al Brasil, aqui tem SUS – enfrenta-
mento à Covid”, evento online no 
dia 22 de dezembro de 2020, du-
rante transmissão ao vivo na pla-
taforma Zoom. A publicação é um 
compilado de todas as 31 experi-
ências exitosas que foram selecio-
nadas e tiveram a oportunidade 
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Depois de duas edições presenciais, a terceira edição do evento foi transmitida 100% online 
em respeito às normas de biossegurança necessárias. O evento é aberto a todos os públicos e nesta 
versão foram abordados temas técnicos do dia a dia, além de dicas e experiências sobre a carreira e o 
mercado de trabalho para mulheres na área da tecnologia. Um dos objetivos do evento é fomentar e 
estimular outras mulheres a ingressarem no mercado de TI, além de debater com homens e mulheres 
sobre assuntos técnicos da área. O evento aconteceu no dia 3 de dezembro de 2020, com a participa-
ção de cinco palestrantes simultaneamente pelas plataformas online streamyard e youtube.

3º EMUTEC – Encontro de Mulheres na Tecnologia da Informação 

de apresentar seus projetos em lives 
especiais que aconteceram durante 
o I Congresso Virtual do Conasems. 
O download da revista pode ser rea-
lizado através do qr-code:
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A Diretoria de Inovação em Gestão Pública tem auxiliado todos os órgãos da administração 
municipal, oferecendo apoio com ferramentas que usam inteligência de dados para auxiliar a toma-
da de decisão. Esse amparo permite aos gestores decidirem de forma mais assertiva nos projetos e 
ações das suas áreas. Um dos estudos realizou o levantamento do consumo da frota atual de veí-
culos da Prefeitura e auxiliou a Secretaria Municipal de Gestão – SEGES, a escolher pela renovação 
de parte da frota e leilão dos veículos mais antigos. Mais recentemente esta Diretoria realizou um 
amplo levantamento sobre as ações realizadas durante os quatro anos, em todas as áreas. O resulta-
do foi um diagnóstico completo que auxiliou todos os órgãos a acompanhar e buscar soluções para 
cumprir a maioria das metas estabelecidas pela gestão.

Ações de Suporte Estratégico e Inteligência de Dados

Estruturação de Organogramas e Regimentos das Secretarias e Órgãos 
da PMCG

Uma das atribuições da AGETEC durante esses quatro anos foi apoiar os órgãos da administração 
municipal na estruturação dos seus organogramas e auxiliá-los na elaboração dos seus regimentos. No 
ano de 2020 pudemos colaborar com as seguintes ações:

Alterações de estrutura básica: AGETEC, FUNESP, SESAU (Básica e Operacional), GAPRE, PROCON 
MUNICIPAL, SECTUR, SEFIN, SEGOV e SUBDEA.

Programa Conecta CG - QR-CODE

Além da elaboração e padronização dos QR-Code´s (quick response code) utilizados pela gestão, 
apoiamos a Agência Municipal de Transporte e Trânsito – AGETRAN, no projeto “Vaga Legal”, quando 
adesivos com qr-code foram disponibilizados em locais estratégicos para informar a população sobre 
as vagas de embarque e desembarque pela cidade. No próximo ano serão instalados totens com os 
qr-codes nos terminais de transporte coletivo e o objetivo será levar até a população informações im-
portantes e online sobre o itinerário das linhas de ônibus, como os horários das partidas por terminal, 
além do acompanhamento em tempo real sobre a posição dos veículos.
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Desenvolvimento e Gestão de Sistemas 

Os mais de cem sistemas computacionais municipais são geridos pela Diretoria de Desenvolvi-
mento e Gestão de Sistemas – DGSIS. As ações de manutenção e evolução acontecem durante o ano 
e mesmo assim o setor se organiza para desenvolver e entregar novas soluções. Abaixo algumas delas 
neste ano de 2020: 

O ano atípico fez com que nosso planejamento inicial fosse readaptado para atender as demandas 
mais urgentes relacionadas à pandemia. Conseguimos focar e entregar grandes ferramentas tecnoló-
gicas que ajudaram vários setores da gestão a otimizar resultados sem deixar de prestar os serviços ao 
servidor e à população. Listamos abaixo alguns desses projetos:

Aplicativo Conecta Campo Grande

Através do aplicativo “Conecta Campo Grande” a Prefeitura de Campo Grande passou a oferecer 
como digitais mais de cinquenta opções de consultas e serviços públicos.

Disponível gratuitamente para IOS e Android, no aplicativo o cidadão pode acessar o sistema 
de “Triagem da Covid-19”, acompanhar os cupons dos sorteios da “Nota Premiada Campo Grande”, 
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consultar em tempo real o itinerário do transporte coletivo, além de acessar informações de trans-
parência como o “Portal da Transparência Covid-19” e o “Portal Mais Obras”. A acessibilidade foi prio-
rizada na ferramenta e a visita guiada audível utiliza recursos de acessibilidade dos smartphones 
para trazer ao usuário que possui baixa ou nenhuma visão, informações sobre mais de quarenta e 
cinco pontos turísticos de Campo Grande através de audiodescrição. Nesse momento em que os 
atendimentos presenciais se tornaram restritos, a ferramenta trouxe ao servidor público municipal 
e à população campo-grandense condições de acessar digitalmente vários serviços de interesse 
público oferecidos pela Prefeitura.

Sistema Online de Auxílio à Triagem para a Covid-19

Foi desenvolvida uma ferramenta de auxílio na triagem e acompanhamento dos casos reportados 
da Covid-19, para auxiliar na tomada de decisões e, sobretudo ouvir as necessidades dos usuários, dimi-
nuindo o distanciamento entre a população e o poder público. Partindo da indagação sobre as condições 
de saúde individuais, os usuários são convidados a responder um questionário online, que o direciona 
a diferentes campos, dependendo das suas especificidades. Esse sistema de triagem para a Covid-19, 
foi criado por profissionais de saúde e tecnologia, de acordo com protocolos médicos. Ele não substitui 
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nenhuma ferramenta tradicional de investigação, mas contribui 
com a qualidade no uso das informações. De acordo com a res-
posta do cidadão, ele é orientado a tomar algumas medidas. Pa-
cientes que não têm sintomas da doença, por exemplo, mas tive-
ram contato com alguém que testou positivo, recebem um tipo 
de encaminhamento. Gestantes ou pessoas acima de 60 anos são 
direcionadas a outras formas de acompanhamento. A primeira 
coisa a ser verificada é a existência de possíveis sintomas, como 
febre, dor de garganta, tosse frequente, dentre outros. Depois, a 
ferramenta web busca verificar se aquele usuário possui alguma 
comorbidade, como diabetes, hipertensão e problemas cardio-

vasculares. Dependendo do resultado do prontuário eletrônico, as demandas são organizadas de acordo 
com uma classificação de risco. Pessoas assintomáticas recebem orientações preventivas e são incentiva-
das a fazer uma nova triagem caso venham a sentir algum novo sintoma. Cada usuário faz o seu próprio 
cadastro uma única vez, tendo preservada a sua privacidade, e pode voltar a consultar o sistema a cada 
seis horas. Para acessar o aplicativo, que possibilita inclusive verificar o histórico de consultas anteriores, 
basta inserir CPF e senha cadastrada. A partir das triagens realizadas, as equipes da Secretaria Municipal 
de Saúde – SESAU, acessam um perfil administrativo e passam a monitorar os 
pacientes e as evoluções e involuções, conforme são realizadas as triagens. Os 
usuários classificados como “provável sintomático” passam a ser acompanhados 
de forma virtual e os casos “sintomáticos” são aconselhados a procurar um ser-
viço médico. Além do módulo cidadão, também foi disponibilizado um módulo 
para atender empresas e órgãos públicos. 

Monitora Covid - Sistema de Monitoramento da Covid-19

A prefeitura de Campo Grande investiu na tecnologia como estratégia para manter a vigilância 
constante, procurando se antecipar aos fatos e, desta forma, estar preparada para o enfrentamento. 

As equipes da AGETEC e da SESAU, desenvolveram em conjunto um sistema que permite receber 
os dados diários de cada pessoa diagnosticada ou com suspeita de Covid-19. As pessoas são monitora-
das diariamente, ou a cada dois dias, através de ligações dos profissionais de saúde do município, para 
relatar a evolução de seus sintomas. Diante de sinais de agravamento da doença, profissionais de saú-
de são acionados para dar o melhor encaminhamento ao paciente. Assim, o poder público municipal 
procura manter a situação sob controle, evitando superlotação nos hospitais e coletando o máximo de 
informações sobre a pandemia. O acompanhamento também se estende às pessoas que tiveram con-
tato com o paciente e tornaram-se, assim, potenciais infectados. Graças a essa inovação, as mais de 80 
unidades de saúde do município podem monitorar cada cidadão campo-grandense que foi registrado 
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no e-SUS como infectado pela Covid-19. O acompanhamento detalhado de cada paciente só é possível 
devido ao uso de um software que tem a tecnologia de análise de dados embarcada. Os dados do pa-
ciente e de seus contactantes são inseridos em painéis que mostram a evolução dos monitoramentos 
em diversas dimensões. Os painéis apoiam a decisão sobre quais pacientes recebem ligações diárias, 
aqueles que serão acionados por telefone a cada dois dias ou aqueles que sairão do monitoramento. As 
informações da evolução do quadro de saúde também são inseridas nos painéis e o sistema emite um 
alerta quando o paciente dá sinais de agravamento. Todos os dados resultantes desse monitoramento 
são consolidados e cruzados automaticamente pela inteligência analítica, com o propósito de criar um 
grande painel de informações sobre a pandemia em Campo Grande. Estas informações são transfor-
madas em relatórios, enviados aos gestores municipais para embasar a tomada de decisão assertiva. 
Também são à base do boletim da situação da Covid-19 no município, que é atualizado diariamente no 
site da Prefeitura.

A ferramenta também possui um módulo para gestão da vacinação contra a covid-19, trazendo 
ao gestor público condição de ser assertivo e célere na imunização da população que já se inicia no 
começo do próximo ano.

Portal da Transparência Covid-19

Através desse portal, criado em parceria com a Controladoria Geral de Fiscalização e Transpa-
rência do Município - CGM e a Diretoria-Geral de Compras e Licitação da Prefeitura de Campo Gran-
de - DICOM, todas as informações relacionadas aos processos administrativos de compras, despesas, 
legislação e doações que envolvam a utilização de recursos destinados ao combate do coronavírus 
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estão reunidas e disponíveis online para qualquer cidadão ou órgão de controle, inclusive com a pos-
sibilidade de geração de relatórios e download de arquivos que aumentam a transparência e facilitam 
a auditoria das informações sobre compras governamentais ali disponibilizadas. O portal recebeu a 
nota máxima na avaliação do organismo de controle “Transparência Internacional Brasil”, recebendo o 
conceito “ótimo” por atender as principais exigências avaliadas, como informações sobre contratações 
emergenciais, doações e medidas de estímulo econômico e proteção social. O portal pode ser acessa-
do através de qualquer dispositivo com conexão à internet através do link https://transparenciacovid.
campogrande.ms.gov.br/.

Matrícula Online

O sistema “Matrícula Online” foi criado a partir da necessidade de dar mais dignidade e conforto aos 
pais e alunos da REME, que durante muito tempo precisavam chegar muito cedo aos pontos presencias 
de matrícula para garantir suas vagas. Com essa transformação digital no processo desde a pré-matrícu-
la, a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, praticamente zerou as filas e trouxe para a população 
muito mais agilidade e transparência em todo processo. O poder público também economizou com a 
impressão de papel e na logística, tendo em vista que no passado os documentos entregues pelos pais 
eram trasladados entre as unidades administrativas. Serviços oferecidos pelo sistema de Matrícula On-
line: Solicitação de Matrícula Online; Acompanhamento do andamento da solicitação; Designação pela 
Central de Matrículas; Efetivação pela Escola. 

Portal do Exercício Saudável – Projeto Movimenta CG em Casa

O Portal do Exercício Saudável reúne dicas, rotinas, programações sobre atividades esportivas ofe-
recidas pelo município. Nesse tempo em que o distanciamento social foi necessário, o acesso aos mais 
de 70 locais onde existem atividades para a população precisou ser restringido, o Portal passou a ofere-
cer as atividades do programa Movimenta CG em Casa, com os professores da Fundação Municipal de 
Esporte e Lazer – FUNESP, oferecendo atividades de forma online para a população. Além disso, foram 
oferecidos documentos e cartilhas com sugestões simples e bem práticas para ajudar a população a 
realizar as mesmas atividades dos parques e praças na segurança das suas casas. Os vídeos são postados 
todas as 2ª, 4ª e 6ª feiras, sempre às 8h da manhã.

Portal da Covid-19
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A página foi elaborada para trazer 
informações e todos os documentos rela-
cionados à pandemia da Covid-19. Neste 
portal o cidadão acessa em tempo real as 
últimas notícias e ações públicas sobre o 
coronavírus, além de documentos impor-
tantes como os decretos, resoluções, pla-
nos de contingência, protocolos e notas 
técnicas.

Nota Premiada Campo Grande

A plataforma da Nota Premiada Campo Grande era uma demanda antiga da 
população e foi inserida como meta da gestão. Tinha como objetivo estimular o 
tomador de serviços a exigir a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (refe-
rente ao ISSQN), e da mesma forma orientar que o prestador de serviços cumpra 
suas obrigações fiscais e emita o documento a cada serviço prestado. Com a fer-
ramenta o cidadão pode consultar as notas emitidas em seu CPF, acompanhar em 
tempo real essas notas conforme vão sendo emitidas, conferir os cupons gerados 
mensalmente e os resultados das premiações, além de poder exercer seu papel de 
cidadão-fiscal ao encaminhar mensagens reportando a não emissão desses documentos por algum 
prestador de serviços. O prestador de serviços também possui módulo próprio onde poderá emitir di-
gitalmente e através de qualquer equipamento conectado à internet, a nota fiscal por serviço prestado, 
além de consultar todos os seus documentos emitidos, gerar relatórios e consultar painéis estratégicos. 
A ferramenta possui quatro módulos: cidadão, comissão, auditor e prestador. Cada módulo foi criado 
com perfis e funcionalidades para atender setores específicos. No módulo “Comissão” os membros se 
reúnem de forma online para autorizar a emissão mensal dos cupons gerados pelas notas fiscais, para 
cadastrar os sorteios e as premiações, para conferir o resultado da loteria federal ou auditar os cupons 
gerados mensalmente, processo transparente e que necessita da autenticação e validação de dois ou 
mais membros para a confirmação e publicação do resultado oficial.
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Diogrande Digital 

Alvará Imediato Online

A AGETEC em parceria com a Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR 
desenvolveu o novo sistema de Alvará Imediato. A nova ferramenta - totalmente online - permitirá que 
construções de empreendimentos de baixo impacto como as uni-residenciais, multi-residenciais de até 
cinco unidades e os projetos de construção de edificações destinadas às atividades de comércio (salão 
comercial) com área de até 500m² (que representam mais de 70% da demanda), recebam na modalida-
de declaratória e de maneira muito mais rápida os alvarás de construção.

Refis Online 2020 – 100% Saúde

Foi um sistema lançado para dar suporte ao REFIS 100% Saúde e uma facilidade oferecida aos cida-
dãos, que em um momento de cuidados redobrados pelas medidas de biossegurança impostas na pan-
demia não mais precisariam ir presencialmente até a Prefeitura Municipal para realizar a sua negociação. 

Como medida de apoio social à população, o REFIS 100% Saúde possibilitou que os contribuintes 
regularizassem seus débitos junto ao poder público municipal e os recursos arrecadados foram destina-
dos ao custeio de despesas do setor da saúde.

O novo portal eletrônico do Diogrande foi desenvolvido para facilitar as consultas e pesquisas nas 
publicações oficiais do município, facilitando também o envio das publicações pelos usuários. Com a 
atualização da plataforma o portal se tornou mais rápido, acessível e seguro, além de muito mais intui-
tivo para quem acessa pelos dispositivos portáteis.
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Acessibilidade e Atualização do Layout dos Sites Municipais

Com a atualização da plataforma wordpress, os portais da Prefeitura de Campo Grande passaram a 
contar com muito mais segurança e recursos, ampliando as possibilidades das equipes de comunicação 
dos órgãos municipais ao disponibilizar inúmeros novos recursos que facilita a leitura e o acesso pela 
população. A mudança no layout, a ampliação da responsividade e a aplicação das mais modernas fer-
ramentas de acessibilidade tornaram os sites municipais disponíveis para muito mais pessoas, inclusive 
aquelas que necessitam de apoio especial na visualização e na audiodescrição dos textos.

Portal da Reabertura de Atividades Comerciais – Página Online

Assim como o portal da assistência social a administração municipal, através da SEMADUR, solici-
tou a criação de portal onde pudesse publicar informações relevantes sobre as regras de funcionamen-
to das atividades econômicas e sociais em Regime Especial de Prevenção à Covid-19, no Município de 
Campo Grande. No portal são disponibilizadas as legislações relacionadas ao assunto, como decretos 
e resoluções, assim como regras e orientações necessárias para o correto e seguro funcionamento das 
atividades em todos os setores.

Portal eu Ajudo – Página Online

No início da pandemia, a Prefeitura de Campo Grande através do Fundo de Apoio à Comunidade 
- FAC, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS e com o apoio técnico da AGE-
TEC, criaram o portal online “EU AJUDO”. O objetivo era informar a população, empresas e voluntários 
interessados sobre os locais de entrega de doações para ajudar a população mais carente. 

No portal a população tinha todas as informações necessárias para que pudesse ajudar de forma 
mais assertiva e transparente a parcela mais afetada pelo período.

CCZ Online

O Sistema de Agendamento Online de Castração de Felinos – CCZ Online foi o primeiro sistema 
institucional no país a prestar este serviço à população e aos protetores da causa animal, acabando com 
as longas filas e a espera nas ligações telefônicas. Desenvolvido pela AGETEC, o sistema foi construído 
pela Prefeitura ouvindo o usuário e as suas necessidades e teve como objetivo auxiliar quem necessi-
ta dos serviços de castração de felinos do Centro de Controle de Zoonoses – CCZ/SESAU. Através da 
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internet a população pode consultar a disponibilidade de vagas para castração de felinos, realizar o 
agendamento e acompanhar o andamento da sua solicitação. Além disso, para tornar o processo mais 
transparente, o sistema apresenta a opção de consulta aos procedimentos já agendados mês a mês. A 
alternativa ao agendamento presencial era uma reivindicação antiga da população e ajudou a acabar 
com as enormes filas que se formavam nas datas em que as vagas ficavam disponíveis. O sistema pode 
ser acessado através de qualquer dispositivo com conexão à internet através do link: https://castracao.
campogrande.ms.gov.br/.

Sistema de Monitoramento de Animais Microchipados

Em parceria com o CCZ/SESAU, foi desenvolvimento o “Sistema de Monitoramento de Animais Mi-
crochipados”, uma solução para descentralizar o registro de animais microchipados por meio de uma 
plataforma online de cadastro, monitoramento e consulta dos animais submetidos a esse processo de 
identificação pelo órgão municipal e pelas clínicas privadas de Campo Grande.

Sistema BDL – Biblioteca de Legislação Municipal

O sistema foi reescrito atendendo as necessidades das equipes da SEGES. Já utilizando nova arqui-
tetura de software adotada pela AGETEC, as implementações aperfeiçoaram os processos de consulta 
por OCR, a indexação de conteúdo e tornaram mais simples as rotinas para consolidação de documen-
tos, facilitando muito a consulta das leis, decretos e atos normativos municipais.

Portal da Proteção e Defesa Civil

Portal desenvolvido a pedido das equipes de proteção e defesa civil municipais para que o cidadão 
campo-grandense possa acompanhar informações relacionadas à previsão do tempo, avisos meteoro-
lógicos, realizar o cadastro para receber avisos por mensagem no celular (sms) e consultar outras infor-
mações relacionadas ao nosso município.

Portal da Dengue – Página Online

Sem deixar de se preocupar com as outras endemias e ampliando a quantidade de informações 
disponíveis para a população, foi criado em parceria com a SESAU o “Portal da Dengue”. O portal traz 

395



AGETEC | Agência Municipal de Tecnologia 
da Informação e Inovação – AGETEC

dados epidemiológicos, notas técnicas, protocolos e informações sobre o enfrentamento às arboviro-
ses no município de Campo Grande. A página foi criada a pedido da Superintendência de Vigilância 
em Saúde (SVS) da SESAU para organizar, dar mais transparência e facilitar o acesso da população às 
informações, como, por exemplo, a quantidade de casos notificados e confirmados de dengue, zika e 
chikungunya no município, bem como o número de óbitos.

Através da página é possível baixar os boletins epidemiológicos com a série histórica destas doen-
ças, assim como a atualização do Levantamento Rápido de Infestação do Aedes Aegypti (LiRaa) e Mapa 
de Notificações, ferramentas importantes para nortear as ações de enfrentamento ao mosquito. De fácil 
navegação, o hotsite também conta com seção de Materiais Informativos, onde será possível fazer o 
download de materiais de divulgação para as redes sociais com orientações à população. O acesso à 
página está disponível através do endereço: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/dengue.

Sistema FAC Ajuda

Foi reescrito o sistema de gestão dos atendimentos oferecidos pelo FAC. Agora a nova ferramenta 
traz ao gestor mais controle sobre as demandas da comunidade e mais transparência sobre os recursos 
disponíveis para distribuição e atendimento das necessidades da população. A ferramenta já foi desen-
volvida de forma a tornar ainda mais transparente a prestação de contas do trabalho realizado pelo FAC.

Aplicativo Fala Campo Grande – Melhorias e Disponibilidade em IOS

Além dos aperfeiçoamentos na plataforma web com a inclusão de novos serviços e do módulo de 
denúncias da SEMADUR, foram aprimorados os mecanismos de acompanhamento das demandas que 
chegam através da Câmara Municipal. As atualizações constantes tornaram o aplicativo mais estável, 
aumentando a eficácia no envio dos arquivos de imagem e a geolocalização das demandas, como uma 
solicitação de recapeamento ou troca de luminária. O aplicativo agora também está disponível para IOS.
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Portal da Transparência – Novas Funcionalidades 

Foram atendidas as solicitações dos órgãos de controle para tornar o portal ainda mais transpa-
rente e moderno, oferecendo a possibilidade de download dos arquivos em formatos mais compatíveis 
com ferramentas de auditoria. 

Novos Módulos do Ergon – Perícias e Controle de Frequência 

Durante o ano foram finalizadas as implementações dos módulos de “Perícias Médicas” e “Controle 
de Frequência”, ambos para atender demandas do Instituto Municipal de Previdência – IMPCG, da SE-
GES e da SESAU. A implantação do módulo de perícias médicas trouxe muito mais transparência e ges-
tão sobre os processos administrativos municipais, tendo sido customizado de acordo com as neces-
sidades dos setores envolvidos e focado na gestão de informações e acompanhamento de demandas 
relacionadas às licenças, afastamentos e perícias realizadas pelo IMPCG. Já o módulo de frequências foi 
customizado de acordo com as necessidades dos setores de recursos humanos dos órgãos, otimizando 
o controle de horários, das frequências fixas e plantões, além de tornar muito mais transparente e aces-
sível o acompanhamento dos registros biométricos realizados nos relógios de ponto eletrônico.

Implementação do Recebimento de Tributos e Demais Receitas através de 
Cartões Eletrônicos (Débito e Crédito)

Foram realizadas todas as adequações tecnológicas necessárias para a implementação dessa nova 
funcionalidade, em apoio à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças – SEFIN. A Prefeitura já 
está habilitada para receber pagamentos eletrônicos através dos cartões de débito e crédito emitidos 
por instituições bancárias, cooperativas e empresas credenciadas a oferecer o pagamento eletrônico.

Otimização, Manutenção e Evoluções em Sistemas

O papel da diretoria de gestão de sistemas da AGETEC é manter operacionais mais de cem sistemas 
municipais em todas as áreas da Prefeitura de Campo Grande, em todos os órgãos. 

Além da manutenção desses sistemas, dentro do planejamento da AGETEC são programadas evo-
luções e aperfeiçoamentos para atender atualizações na legislação, demandas dos órgãos, correções e 
otimizações de desempenho. Dentre alguns processos realizados no último ano podemos citar os ajus-
tes de rotina na baixa automática e adequação no sistema da área de habitação municipal, tornando 
o processo mais célere e transparente, bem como as adequações do sistema CIMWeb para receber o 
novo webservice da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul – JUCEMS. As melhorias proporcionam uma 
melhor prestação do serviço público aos cidadãos e para as empresas.

Atendimento e Suporte

A AGETEC é responsável pelo apoio técnico e suporte do parque tecnológico computacional da 
Prefeitura de Campo Grande. A Diretoria de Atendimento e Suporte – DAS teve que se adaptar para con-
tinuar atendendo com excelência mesmo com as regras impostas pela pandemia. Abaixo as principais 
ações neste ano: 
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Capacitações

As capacitações ministradas aos servidores municipais como forma de evoluir e aprimorar o enten-
dimento relacionado aos sistemas da Prefeitura alcançou um total de 130 horas no ano de 2020. Mesmo 
enfrentando as adversidades impostas pela pandemia do Covid-19, a DAS se manteve comprometida no 
intuito de prestar este apoio às secretarias, buscando formas inovadoras e respeitando sempre os proto-
colos de biossegurança para prevenção da doença, utilizando plataformas de videoconferências, compar-
tilhamento de telas, e turmas com número reduzido de participantes e distanciamento, foi possível capa-
citar 853 servidores, de forma que agora podem exercer suas funções de maneira mais eficaz e eficiente.

Videoconferências

As capacitações por video-
conferência foram bem recepcio-
nadas pelos usuários, motivo pelo 
qual utilizamos várias vezes esse 
expediente nas capacitações de 
sistemas rotineiros e muito utiliza-
dos como o SISCAI – Controle de 
Visitantes, DESIF, PROINC, E-DOC, 
Participa CG, dentre outros. 

Atendimentos Presenciais

Muito embora a maioria das 
capacitações tenha sido através de 
reuniões online, também foram re-
alizadas capacitações presenciais. 
Quando aconteceram, atendemos 
o percentual adequado de capa-
cidade de cada sala, praticando o 
distanciamento correto e exigindo 
a utilização de máscaras e a aplica-
ção de álcool em gel na entrada.

Suporte Técnico 24H – Plantões

A AGETEC presta suporte técnico computacional durante 24 horas para todas as mais de quatro-
centas unidades administrativas da Prefeitura de Campo Grande. O apoio é relacionado à manutenção 
e configuração de equipamentos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação).

Em 2020 realizamos centenas de atendimentos em horário de plantão, principalmente nas unida-
des de saúde e segurança que não pararam durante a quarentena. 
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O apoio técnico em tecnologia foi considerado como serviço essencial, motivo pelo qual nossos 
técnicos receberam orientações e treinamentos para prestar o serviço sem colocar em risco a sua saúde 
e nem a dos usuários, sempre zelando pelas regras de biossegurança adotadas pelo município. 

Central de Atendimento 

A Central de Atendimento da AGETEC realiza o atendimento aos servidores municipais que atuam 
diretamente com os recursos de tecnologia da informação e comunicação do município, tais como rede 
lógica, telefonia digital, computadores, impressoras, periféricos, além do apoio aos sistemas desenvol-
vidos e gerenciados pela Agência. O atendimento é realizado através de chamado que pode ser aberto 
via telefone, e-mail, chat ou WhatsApp. Abaixo o relatório de atendimentos realizados durante o ano:

Agetec Play

Para auxiliar os servidores públi-
cos que utilizam os sistemas da infor-
mação municipais e apoiá-los na con-
tinuidade dos trabalhos após as novas 
condições e restrições impostas pela 
pandemia, idealizamos o “AGETEC 
PLAY”, uma página online que reúne 
diversos vídeos elaborados pelas nos-
sas equipes. Acessando o endereço 
online de qualquer local, o usuário re-
ceberá orientações técnicas sobre as 
ferramentas e sistemas que a Prefeitu-
ra de Campo Grande utiliza.
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Infraestrutura e Segurança

Responsável pela gestão do datacenter municipal, dos bancos de dados, da segurança da informa-
ção e tudo que envolva telecomunicações na Prefeitura de Campo Grande, a Diretoria de Infraestrutura 
e Segurança da Informação - DINFRAS teve como principais ações em 2020:

Troca de Equipamentos das Torres

Dando continuidade ao projeto de modernização do parque tecnoló-
gico municipal, no último ano as equipes substituíram diversos equipamen-
tos antigos por mais modernos, tais como: switches, rádios de comunicação 
ponto a ponto e rádios setoriais. As mudanças trouxeram melhorias na co-
nectividade entre as unidades administrativas e o aumento de performance 
da Rede Municipal de Alta Velocidade - REMAV. 

Isso possibilitou ampliarmos a cobertura das unidades administrativas 
atendidas, levando o sinal de internet aos distritos, escolas agrícolas, unida-
des de saúde e assistência social mais distantes.

Reparos na Fibra Ótica

Foram realizados diversos reparos nas redes de fibra ótica que inter-
conectam as torres e unidades de distribuição. A manutenção preventiva e 
corretiva possibilitou maior estabilidade na distribuição do sinal de dados e 
telefonia, tendo sido preponderante para que servidores pudessem realizar 
reuniões online e trabalhar de forma remota.

Internet Grátis - Novos Pontos de Acesso do Conecta Campo Grande

Ampliamos para mais de 60 
locais os pontos onde a Prefeitura 
de Campo Grande oferece inter-
net grátis aos cidadãos. Além das 
unidades de saúde, ampliamos a 
extensão da nossa rede pública 
para atender eventos culturais, 
centrais de atendimento ao públi-
co e pontos estratégicos nos par-
ques e praças.

Novos locais com internet gratuita:

UBSF Jardim Noroeste, Central de Atendimento ao Cidadão – CAC, Procon 
Municipal - atendimento ao público, Central do IPTU - atendimento ao público, 
Funsat – atendimento ao público, Cemte – Funesp, Parque Belmar Fidalgo, Par-
que Ayrton Senna, Parque Vila Nasser, Parque Elias Gadia, Parque do Sóter, UBSF 
Manoel Cordeiro – Aguão, UBS Anhanduí , IMPCG - atendimento ao público, 
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Rodoviária – CAT, Praça da Coophatrabalho , UBSF Tiradentes , AMHASF - atendimento ao público, 
Parque Jacques da Luz e UBS Anhanduí. 

Novo Link de Dados - 2Gb

Para melhor oferecer os serviços digitais ao cidadão, realizamos processo administrativo para a 
contratação de novo link de dados, isso possibilitou que a Prefeitura pudesse oferecer serviço de mais 
qualidade e atender mais localidades com a internet grátis do Conecta Campo Grande. 

A revisão dos contratos antigos possibilitou que a administração municipal pudesse contratar ser-
viços melhores com economia mensal.

Atendimento Técnico nas Ações de Combate e Prevenção à Covid-19

As equipes de infraestrutura da AGETEC estiveram na linha de frente para atender as demandas de 
todas as áreas no ano de 2020. A Prefeitura decretou que o apoio técnico da área de tecnologia também 
se enquadrava nos serviços essenciais e isso possibilitou que as equipes pudessem ajudar a levar plata-
formas, sistemas e conectividade nos locais onde as equipes da saúde precisaram atender a população, 
como no Polo de Atendimento do Parque Ayrton Senna.

Apoio nos Projetos Técnicos para todas as Áreas

As equipes técnicas deram total apoio nos projetos municipais de ampliação da rede de dados, 
mobilidade urbana e revitalização da área central. Com isso, Campo Grande foi a primeira cidade es-
colhida para receber os recursos do PRO-CIDADES/CEF e vai levar a rede de fibra ótica para todas as 
unidades administrativas municipais. 

Na área de tecnologia as nossas equipes apoiaram todos os órgãos na elaboração dos projetos 
básicos, executivos e termos de referência.

Implantação do PTT Municipal de Campo Grande

Em 2020 foi concretizada a implantação do primeiro ponto de troca de tráfego municipal (PTT). 
Em inglês Internet Exchange point (IX), trata-se de uma interconexão de redes entre os provedores de 
internet, as redes de fornecimento de conteúdo e os seus usuários. O objetivo principal de um PTT é 
permitir que redes se interconectem diretamente, sem passar por redes de terceiros. 

As vantagens principais são a diminuição de latência, a simplificação do trânsito da internet, a di-
minuição do número de redes, tendo como consequência o aumento na qualidade e desempenho do 
serviço de internet no município. Isso acontece porque a realização do balanceamento do tráfego de 
dados passa a acontecer localmente e não mais nos PTT’s localizados em outras localidades. 

As vantagens já podem ser percebidas pelos provedores, empresas e por toda população de Cam-
po Grande que utiliza o serviço de banda larga.

O PTT de Campo Grande foi o 33º implantado no país e se tornou um marco para a melhoria na 
qualidade da distribuição da internet não só no município, mas em todo Estado de Mato Grosso do Sul. 
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Novas Instalações do Datacenter Municipal

Após mais de dez anos sofrendo 
com instabilidades e perda de equi-
pamentos no datacenter municipal, 
no ano de 2020 a Prefeitura de Campo 
Grande, através da AGETEC, contratou 
empresa para disponibilização de alta 
disponibilidade de energia e refrigera-
ção de equipamentos no Datacenter 
Municipal. Toda a migração dos equi-
pamentos, do local antigo para a nova 
estrutura mais segura, foi realizada por 
servidores da AGETEC, trazendo eco-
nomia aos cofres públicos estimada 
em quase meio milhão de reais.

Auxílio na Implantação dos Projetos em Sistemas

As equipes de infraestrutura participam de todos os projetos da AGETEC no dimensionamento, 
auxílio e na configuração dos servidores para receber os novos sistemas. Em 2020 demos apoio: Integra-
ções e Finalização do sistema de compras públicas - SIGA COMPRAS; Implantação dos novos módulos 
do sistema ERGON NG; Implantação do novo sistema do IMPCG – SERVIMED.

Apoio Técnico em Tecnologia nos Projetos de Mobilidade Urbana

Todos os projetos que envolvam cidades inteligentes, redes lógicas e telecomunicações tiveram 
apoio das equipes técnicas da AGETEC, abaixo citamos alguns:

Revitalização da Rua Bom pastor; Revitalização das Ruas Transversais da Rui Barbosa; Revitalização 
da Rua Rui Barbosa; Construção do Centro de inteligência integrado.

Projetos em Tecnologia da Informação

A Diretoria de Projetos em Tecnologia da Informação – DPROJ tem atualmente trinta iniciativas em 
atendimento e no decorrer deste ano utilizou o modelo de gestão por projetos orientados pelo mode-
lo PMI® e melhores práticas de gestão de projetos de tecnologia da informação. Utilizamos o Kanban 
para aperfeiçoar o acompanhamento das iniciativas. O quadro Kanban é uma ferramenta que serve 
como um dispositivo sinalizador visual, que autoriza e dá instruções de prosseguimento no processo 
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de controle de projetos base-
ado em regras de tramitação 
que representam atividades 
ou entregas que deverão ser 
cumpridas. No Kanban da 
DPROJ constam algumas das 
etapas com regras que ditam 
a condição de permanência 
em determinados status:

Planejamento Estratégico Interno 

Inicialmente foram previstas 08 metas para a DPROJ no ano de 2020. Durante sua execução, metas 
foram agrupadas por assunto e abaixo seguem as principais que foram tratadas durante o ano corrente:

META S1

Revisar a Metodologia da DPROJ, revisar e atualizar documentos padrão e verificar se existem do-
cumentos padrão para todas as atividades

META S4

Criar proposta de novo modelo de comunicação. Criar Web Page da DPROJ (WordPress)

Endereço da Web Page da DPROJ: http://www.campogrande.ms.gov.br/agetec/dproj/

META W2

Aguardar a definição da carta de intenção da Alta Liderança AGETEC

META W5-O

Eliminar todo o backlog (stand-by e check) 

META W7.1

Criar o processo de auditoria interna na DPROJ

META W7.2

Revisar o conceito de projetos para a DPROJ

META O5

Elaborar ações conjugadas entre DPROJ e outras Diretorias

META T2

Patrocínio efetivo dos “clientes” para os projetos
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Alocação de Horas de Trabalho

No decorrer do ano de 2020 a DPROJ recebeu 14 novas solicitações e atuou de forma consultiva, 
alinhando as necessidades de diversas secretarias/autarquias. As equipes da Diretoria de Projetos aplica-
ram esforços em 48 iniciativas durante todo ano, sendo que 30 ainda estão em andamento e 18 já foram 
finalizadas. Atualmente, as demandas em andamento estão distribuídas conforme o gráfico a seguir:

Apesar do cancelamento por parte dos clientes de algumas iniciativas, a equipe de projetos in-
veste tempo de trabalho em consultoria para identificar as necessidades até o efetivo encerramento 
da solicitação. Devido às condições impostas pela pandemia, a maioria das reuniões entre as equipes 
foi realizada em regime de home-office através de videoconferência, evidenciando que mesmo com as 
novas necessidades de adaptação em um ano atípico, o compromisso da equipe aliado ao apoio tec-
nológico, foram preponderantes para que pudéssemos atender as demandas. A seguir alguns projetos 
entregues em 2020:

Implantação do Módulo de Perícias Médicas do Ergon

Projeto iniciado em setembro de 2019, quando foi realizado o treinamento funcional para os ges-
tores do IMPCG e da SEGES, e o levantamento dos requisitos de customizações. Em 2020 foram exe-
cutadas as atividades de migração dos dados do sistema e-BOMEP para o banco de dados do Ergon 
Perícias Médicas, com a obtenção de 96% dos dados migrados, entrega das customizações, realização 
das parametrizações, testes e treinamentos. A entrada em produção do módulo de Perícias Médicas 
ocorreu no dia 14/09/2020, e a assinatura do Termo de Encerramento do Projeto no dia 30/10/2020. A 
implantação do módulo de Perícias Médicas do Ergon possibilita aos colaboradores da PMCG/IMPCG, 
um serviço mais eficiente, eficaz e de maior comodidade, que porventura precisem passar por laudo 
pericial, tornando o processo mais ágil, evitando desconforto e demora no atendimento no IMPCG. 
Consequentemente, o IMPCG poderá oferecer à gestão administrativa do município dados relevantes 
e exatos de SST (Saúde e Segurança no Trabalho), desde sua identificação e tratamento administrativo 
(identificação, confirmação, laudo e publicação), seja através de relatórios gerenciais ou consultas de 
índices e indicadores.  Trata-se de um sistema de controle pericial (software) totalmente integrado aos 
sistemas satélites existentes identificados como prioritários, customizado e personalizado às demandas 
e modo operacional do IMPCG.
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Implantação do Módulo de Apuração e Controle de Frequência na Sesau

Demanda que chegou à DPROJ devido a um acordo com o MP/MS em implantar na SESAU, um 
sistema de biometria para controlar a frequência dos profissionais da área da saúde. Depois da realiza-
ção de atividades como workshops e apresentação do módulo de apuração e controle de frequência 
disponível no sistema de recursos humanos utilizado pela Prefeitura, procedemos às providências para 
que esse módulo fosse customizado para utilização pela SESAU como forma de ser mais transparente 
e assertiva na apuração e controle de frequência de seus servidores. O projeto teve início oficial em 
setembro de 2019 e em setembro de 2020 o sistema foi entregue implantado. Com a utilização desse 
módulo haverá controle efetivo sobre o ponto de cada um dos aproximadamente 7500 servidores da 
SESAU, possibilitando ao gestor a supervisão e a organização das equipes para um melhor atendimento 
à população em cada unidade.

Biblioteca Digital da Legislação – BDL

O projeto foi reiniciado em abril de 2019, após definição pela presidência da AGETEC por evoluir 
o sistema já utilizado pela SEGES chamado BIBLEG.  O sistema passou a ser identificado como BDL – Bi-
blioteca Digital da Legislação, com o objetivo de disponibilizar os atos normativos de forma consolida-
da e com três visões para consulta: a forma original do ato normativo, a forma com as alterações visíveis 
e a forma vigente, para que o munícipe tenha segurança em aplicar os atos normativos atualizados. O 
sistema BDL entrou em operação no dia 30 de setembro de 2020.

Cadastro Municipal da Pessoa com Deficiência

Este projeto teve início a partir de solicitação da Secretaria de Governo e Relações Institucionais - 
SEGOV, cujo objetivo foi criar um cadastro municipal das pessoas que possuam necessidades especiais 
e das que tenham sido diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. O objetivo foi melhorar 
o atendimento desse público nos atendimentos das áreas da saúde, educação e nos projetos sociais. 
A partir do cadastramento é possível identificar o número de pessoas com algum tipo de deficiência 
dentro do município de Campo Grande. O sistema também fornece dados como o endereço da pessoa, 
as necessidades de acompanhamento continuado e a sua situação no mercado de trabalho. Esta última 
informação será usada para informar à pessoa especial sobre as oportunidades de emprego oferecidas 
pelo município, um importante fator de inclusão social ao munícipe. O Sistema utilizado é o SAUDEWEB 
– PCD, que foi adaptado às necessidades da Subsecretaria dos Direitos Humanos – SDHU. Para melhor 
utilização, foi elaborado um formulário com as informações que são necessárias para que a pessoas 
especiais ou que tenham o transtorno do espectro autista sejam cadastradas com seus dados básicos, 
podendo agora ser inserido o laudo médico no momento de sua inscrição e a informação do CID de 
acordo com a patologia.

405



AGETEC | Agência Municipal de Tecnologia 
da Informação e Inovação – AGETEC

Carteira de identificação da pessoa com deficiência e transtorno do espectro autista do município de Campo 
Grande – MS

Sistema de Monitoramento de Animais Microchipados

O Sistema de Monitoramento de Animais Microchipados é o resultado do esforço de técnicos do 
CCZ/SESAU e da AGETEC, que se empenharam em desenvolver uma solução para descentralizar o re-
gistro de animais microchipados por meio de uma plataforma de cadastro, monitoramento e consulta 
online dos animais microchipados no município de Campo Grande. O acesso e a gestão da ferramenta 
serão pelo CCZ e toda a sua rede credenciada de estabelecimentos veterinários. Através desse sistema 
será possível identificar o tutor do animal, seu endereço, suas vacinas, exames e informações indis-
pensáveis sobre possíveis intercorrências de saúde, sempre de forma online e centralizada em uma 
única base de dados. Também será possível realizar a identificação de animais perdidos, desaparecidos 
ou roubados. A microchipagem dos animais no Município de Campo Grande permitirá também que a 
SESAU, através do CCZ, realize o monitoramento da população de animais com a finalidade de aprimo-
rar as campanhas de vacinação, aumentar os cuidados e a amplitude dos acompanhamentos, sempre 
visando o bem estar dos animais em nosso município. Os benefícios da Plataforma são inúmeros uma 
vez que o monitoramento de animais microchipados favorece o poder público, a sociedade e a popula-
ção de cães e gatos. Segundo relato dos técnicos da saúde, com o monitoramento haverá significativa 
diminuição no número de animais nas ruas e facilitará a localização nos casos dos animais perdidos ou 
roubados encontrados em nossa cidade, que poderão ser identificados e devolvidos ao dono/tutor. Da 
mesma forma, um animal abandonado e localizado com traços de maus tratos, poderá o poder público 
tomar a medidas necessárias para identificar e punir o responsável. A ferramenta também oferecerá 
o prontuário de cada animal, facilitando não só o controle sanitário pelo poder público, mas também 
pelas clínicas veterinárias.

Plataforma descubra Campo Grande

Este foi um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR, com a participação da 
AGETEC, em parceria entre a Fundação de Apoio à Cultura e Ensino – FAPEC e a Universidade Federal 
Mato Grosso do Sul – UFMS. A necessidade surgiu em meio à pandemia como forma de possibilitar a 
interação entre o artista e o público, onde toda a divulgação cultural e artística será feita por banners 
dentro da plataforma.
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Solução Em Estúdio Audiovisual

Esta demanda chegou à DPROJ para que auxiliássemos no desenvolvimento de um estúdio para 
desenvolvimento de conteúdo audiovisual da escola profissional da Fundação Social do Trabalho de 
Campo Grande – FUNSAT. Foram realizados os estudos de viabilidade e reuniões com os interlocutores.

Após a identificação dos itens de tecnologia que farão parte do estúdio, a demanda foi encami-
nhada à Diretoria de Atendimento e Suporte da AGETEC para prosseguimento e apoio no processo 
de aquisição.

Novo Sistema de Gestão do FAC – Facajuda

Esta solicitação chegou à AGETEC com o propósito de desenvolvermos um novo sistema de ges-
tão para o FAC. A ideia era que os gestores tivessem ainda mais controle e gestão sobre os trabalhos 
desenvolvidos pelas equipes, aumentando assim a capacidade dessas equipes para atenderem pessoas 
em estado de vulnerabilidade social. Foram realizadas diversas reuniões para definições do escopo do 
projeto, sendo posteriormente desenvolvido o novo sistema. Durante o ano de 2020 foram realizadas 
atividades referentes às fases finais do projeto, com efetiva entrega do sistema no mês de setembro. 

Acompanhamento da Integração do Licenciamento Sanitário e Ambiental 
com a Redesim

Acompanhamento da integração das atividades de licenciamento sanitário e ambiental com a RE-
DESIM, executadas pela Vigilância Sanitária e pela Superintendência de Licenciamento Ambiental da 
SEMADUR, respectivamente, através de reuniões de planejamento junto a JUCEMS, órgão responsável 
pela implantação da REDESIM nos órgãos municipais e estaduais de Mato Grosso do Sul, e de análise de 
viabilidade diante dos cenários atuais de informatização dos órgãos municipais citados. Como a Vigi-
lância Sanitária e a Superintendência de Licenciamento Ambiental da SEMADUR não possuem sistema 
informatizado, a solução proposta foi a utilização do Portal de Serviços, disponibilizado pela REDESIM, 
para a recepção e envio dos dados de licenciamentos sanitários e ambientais, solicitados pelos empre-
endedores através do Portal da REDESIM, durante os processos de abertura e atualização de empresas 
no município de Campo Grande.

Aquisição de Software de Gestão de Incubadoras

Para aumentar a eficácia dos empreendimentos que apoia, a SEDESC solicitou nosso amparo para a 
aquisição de um sistema de gestão que padronizasse e sistematizasse as boas práticas das incubadoras 
de empresas. O novo sistema trará melhorias expressivas nos resultados pretendidos, visto que o foco 
é a redução da variabilidade na execução dos processos para torná-los mais homogêneos e padroniza-
dos, ajudando de forma significativa os incubados.

Banco de Profissionais da EGOV

Em atendimento à Lei Complementar n° 190, do Plano Plurianual do Município de valorização 
dos servidores, demos início à criação, dentro do portal do servidor municipal, um banco de dados 
para cadastro de currículo como forma de possibilitar para que sejam selecionados para ministrar cur-
sos pela Escola de Governo Municipal – EGOV. O Banco de Profissionais também servirá para realizar 
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o levantamento e o mapeamento de informações relacionadas às qualificações dos servidores, assim 
como para outras finalidades como a abertura de novos cursos para melhoria na qualificação, a seleção 
de servidores para capacitação e um relatório sobre quantos servidores graduações e/ou especializações.

Apoio a Aplicativos

Esta demanda chegou através da SDHU/SEGOV, e foi proveniente de uma reunião entre represen-
tantes da comunidade interessada e a Prefeitura de Teresina, no Piauí, onde foram repassadas infor-
mações sobre o Aplicativo “Eu Tenho Fé”. Um dos objetivos do Aplicativo “Eu Tenho Fé” é ajudar no ma-
peamento de localidades e definir o perfil das comunidades de matrizes africanas em Campo Grande. 
Com esta ferramenta será possível traçar um perfil socioeconômico das comunidades e saber as reais 
condições em que vivem, proporcionando mais segurança e comodidade para este público-alvo.

Revisão da Estratégia e Modelo de Gestão da Agetec

Em 2020 demos início à revisão da Estratégia e modelo de gestão da AGETEC. Foram realizadas reu-
niões executivas com a participação de todos os diretores e assessores. O P.E.T.I. – AGETEC foi concluído 
em dezembro de 2020, trazendo o diagnóstico, os objetivos estratégicos e as declarações estratégicas 
da AGETEC. Como produto deste trabalho, temos as novas declarações estratégicas baseadas nas infor-
mações trazidas pelos servidores da Agência.
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AGÊNCIA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE 

E TRÂNSITO - AGETRAN
Durante o exercício de 2020 a Agência Municipal de Transporte e Trânsito – AGETRAN realizou diversas 

atividades, com o objetivo de proporcionar melhoria na qualidade de vida dos campo-grandenses, dando 
continuidade, como Órgão máximo Executivo de Trânsito do município de Campo Grande, no cumprimen-
to da sua missão que é promover a acessibilidade, a mobilidade, a fluidez e a segurança do trânsito.

Trânsito

Das diversas atividades promovidas pela AGETRAN, destaca-se, no ano de 2020, a implantação de 
novos conjuntos semafóricos e as reformulações realizadas em vários cruzamentos de ruas e avenidas 
de Campo Grande, além de investimentos para garantir a acessibilidade e mobilidade no trânsito de 
veículos e pedestres de nossa Capital.

Outro grande avanço alcançado no trânsito de Campo Grande foi o reordenamento viário e semafo-
rização das rotatórias das Avenidas Ceará x Rua Joaquim Murtinho e Eduardo Elias Zahran x Rua Joaquim 
Murtinho. A semaforização das rotatórias utilizou ferramentas modernas de tráfego, garantindo uma ex-
pressiva redução no tempo de espera para os mais de 68 mil motoristas que passam pelo local diariamente.
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Com relação às sinalizações viária e semafórica do Município de Campo Grande, foram executados 
os seguintes serviços:

 Implantação de 66.381m² (sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e um) metros quadrados 
de sinalização viária;

 Instalação de sinalização horizontal e vertical em 80 (oitenta) escolas;

 Implantação de 268 (duzentas e sessenta e oito) faixas de pedestre;
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 Sinalização de 632 (seiscentos e trinta e dois) ondulações transversais e 25 (vinte e cinco) travessias 
elevadas;

 Implantação de sinalização horizontal e vertical nas Regiões Urbanas:

 Anhanduizinho;

 Bandeira;

 Centro;

 Imbirussu;

 Lagoa;

 Prosa;

 Segredo.
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 Implantação de 27 (vinte e sete) novos conjuntos semafóricos:
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 Reestruturações, reformas e aprimoramento de 
52 (cinquenta e dois) conjuntos semafóricos:

Serviços realizados pela Diretoria Adjunta

Descrição Quant.

Pedidos Respondidos 64

Ofícios Respondidos 85

Termo de Aceite de Rebaixo 5

Termo de Aceite de Defesa de Garagem 5

Termo de Aceite de Abrigo 7

Termo de Aceite de Semáforo 5

Termo de Aceite de Ciclovia 1

Termo de Aceite - Obra de Sinalização Viária 20

Levantamentos Diversos 117

Estudo para implantação de Semáforos 28

Estudo para implantação de Mão Única 12

Estudos técnicos para Implantação de Quebra Mola 187

Estudos Técnicos de Radares 92

Projeto de Reordenamento Viário 13

Projetos de Sinalização Viária 12

Projeto de Defesa de Garagem 18

Projeto de Rebaixo de Guia 16

Projetos em Análise 43

Projetos Analisados 3
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Projetos Aprovados 29

Mapeamento e atualizações de Arquivos Shapefile 509

Mapas diversos 2

Levantamentos de Abrigos 190

Projetos de Travessia Elevada 22

Orçamentos para GDU 16

Implantação de Travessias Elevadas 06

Implantação de Quebra Molas 187

Orçamentos para licitação 7

Elaboração de projeto semafórico 46

A Divisão de Educação para o Trânsito tem como missão, levar informação sobre o trânsito dentro 
da perspectiva transformadora, por meio de ações educativas, campanhas, palestras, cursos, aulas pre-
senciais e em ambiente virtual – EAD.

Mesmo diante de uma situação atípica e adversa, como o surgimento da pandemia de Covid-19, 
que impôs uma nova forma de relacionamento interpessoal, com o distanciamento social sendo a tô-
nica do ano de 2020, muitas ações foram realizadas, sempre observando o cumprimento das diretrizes 
e normas sanitárias vigentes, com o objetivo de promover a educação, o respeito às leis de trânsito e a 
diminuição no número de acidentes.

 A Educação para o Trânsito da Agetran realizou em 2020 as seguintes ações:

Ações Quantidade Público Atendido

Campanha volta às aulas 29 abordagens 8.781 pessoas

Club do Setinha 9 Ações 487 crianças

Campanhas educativas de trânsito virtuais 04 Campanhas Demanda midiática

Cursos de capacitação e atualização ministrados. 09 cursos 453 pessoas

Fóruns, seminários e lives (Coordenação, execução 
ou participação via Instagran, Google meet, Zoom, 

Youtube)
51 participações virtuais 10.501 pessoas 

Entrevistas informativas e orientativas (mídias em 
geral)

37 entrevistas Demanda midiática

Produção de vídeos educativos com divulgação de 
medidas de segurança defensivas para pedestres, 

ciclistas, motociclistas e condutores.
07 vídeos 13 empresas

Campanhas educativas presenciais Agetran e 
parceiros.

04 2.677 pessoas

Análise de acidentes de trânsito com óbitos e 
apontamento intervenções necessárias.

57 acidentes fatais 57 locais
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Transportes

Transporte Coletivo Urbano

Em consonância com a missão de promover a acessibilidade e a mobilidade, a Agetran implemen-
tou as seguintes ações:

 Frota de 546 (quinhentos e qua-
renta e seis) ônibus, sendo toda 
a frota com acessibilidade;

 Implantação de 42 (quarenta e 
dois) novos abrigos de ônibus 
do transporte coletivo;
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Assegurando o direito de gratuidade aos alunos que necessitam do transporte coletivo, a Age-
tran, por meio de um processo de aperfeiçoamento contínuo do sistema informatizado de solicitação, 
cadastramento e gerenciamento do Passe do Estudante, garante agilidade na liberação dos benefícios, 
reduzindo dispêndios com material, recursos humanos e o tempo de espera por parte dos alunos.

Até novembro de 2020, o número de passageiros transportados pelo transporte coletivo foi de 
33.316.378 pessoas, foram concedidas 2.984.258 viagens com benefícios de gratuidade e 9.108.618 pas-
sageiros beneficiados com a integração temporal (cartão).

Fonte: Agetran Gráfico 1: Dados operacional com média mensal de 2020.

Fonte: Agetran Gráfico 2: Dados operacional com demanda anual de 2020.
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Fonte: Agetran Gráfico 3: Dados operacional de 2019

 Início da Reforma dos Terminais Guai-
curus, Bandeirantes, Júlio de Castilho e 
Aero Rancho;

 Instalação de lixeiras novas;

 Implantação de piso tátil para o embar-
que nos ônibus;

 Instalação de novos bancos;

 Manutenção nas caixas d’água dos ter-
minais urbanos de transbordo;

 Reforma completa dos sanitários dos 
terminais urbanos de transbordo;
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 Polimento das plataformas;

 Manutenção nas grades dos terminais;

 Manutenção e vistoria nos extintores de incêndio;

 Implantação de bebedouros industriais novos, com acessibilidade;

VISTORIA VEICULAR (ÔNIBUS)

VISTORIAS

Vistorias Obrigatórias (Rampa) ________________________________________ 1.140

Vistorias Obrigatórias  _______________________________________________ 93

Vistorias Extraordinárias solicitadas pelo Centro de Comando Digital (CCP _____ 5.761

Carros que apresentaram defeitos e foram substituídos ________________________ 2.958

Divisão de Transportes Auxiliares – DTA  2020

TAXI

Vistorias realizadas 182

Renovações de Permissões (Permissionários e Auxiliares) 55

Transferências de alvará 20

MOTOTAXI

Vistorias realizadas 234

Renovações de Permissões (Permissionários e Auxiliares) 16

Transferências de alvará 8

420



TRANSPORTE ESCOLAR

Transportadores cadastrados para exercício da atividade 23

CAÇAMBAS

Transportadores cadastrados para coleta de resíduos sólidos 108
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Chegamos ao final da gestão de 2017-2020, e a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) conclui 
os quatro anos com entregas marcantes para Campo Grande, mesmo tendo neste último ano o período 
de pandemia de Covid-19. Entre os destaques, temos a entrega da Pista Internacional de Atletismo de 
Campo Grande no início de 2020, a revitalização do gigante Guanandizão (Ginásio Avelino dos Reis), 
que estava fechado há 7 anos, e mais de 2 milhões de visualizações com o Projeto Movimenta Campo 
Grande em Casa, que levou estímulo e exercícios físicos à população que ficou isolada em quarentena. 

A Funesp manteve nestes quatro anos a Missão de promover a mudança de comportamento da 
sociedade campo-grandense, utilizando o esporte e o lazer como instrumentos de melhoria na quali-
dade de vida, no resgate da autoestima e integração social de todo conjunto da população, e a Visão 
de projetar Campo Grande como referência municipal, estadual, nacional e internacional, na criação, 
inovação e implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do esporte e lazer, 
garantindo a democratização da gestão com participação da sociedade, contribuindo para o desenvol-
vimento humano e sustentável.

Objetivo: Promover o acesso dos munícipes ao esporte e lazer. Os objetivos específicos, assim 
como toda a política estão disponíveis no site http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/?p=125. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE ESPORTES - FUNESP

425



FUNESP | Fundação Municipal de Esportes

Movimenta Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp, utiliza como fundamentação de suas ações de 
diferentes níveis de organização, apresentando o “Movimenta Campo Grande” como política que abarca 
os objetivos mais amplos e estratégicos, sendo composto pelo primeiro nível das ações, os programas: 
Esporte e Lazer da Comunidade, Formação e Especialização Esportiva, Campo Grande em Ação, Formação 
Profissional, Memória Esportiva e Infraestrutura Esportiva, e o que foi acrescentado em 2019 que foi o Pro-
grama Captação de Eventos Esportivos os quais se apresentam como linhas mestras de ações temáticas ou 
setoriais, e os projetos, como ações concretas que materializam os programas e a política acima expostos. 

Programas - ações temáticas ou setoriais - Com o crescimento das ações e dos espaços públicos de 
esporte e lazer, foi necessário ampliar de 4 programas desenvolvidos em 2017 para 6 em 2018, e mais 1 
em 2019, e se manteve em 2020, conforme abaixo:

• Esporte e Lazer da Comunidade;

• Formação e Especialização Esportiva;

• Campo Grande em Ação;

• Formação Profissional;

• Memória Esportiva; 

• Infraestrutura Esportiva;

• Captação de Eventos Esportivos

Projetos

Ações concretas com o objetivo de atender a todos os campo-grandenses, os Projetos passaram 
de 12 em 2017 para 22 em 2018 e aumentaram mais 21 projetos em 2019. Em virtude da pandemia, 18 
ações foram concretizadas, conforme abaixo:

• Gestão Pública de Esporte e Lazer;

• Atividade Física Esportiva e o Lazer; 

• Atividade Física Esportiva e a Saúde;

• Formação Esportiva;

• Lazer e Cidadania;

• Lazer e Saúde;

• Sonho de Campeão;

• Brincalhão;

• Escola Pública de Futebol;

• Oficina Pública de Ballet;

• Férias no Parque;

• Viva Vôlei;

• Jovem Talento Esportivo;

• Sonho de Campeão;
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• Futuro Paralímpico;

• Revitalização do Guanandizão;

• Academias ao ar Livre;

• Reforma da Praça das Moreninhas.

Os eventos do Projeto Campo Grande em Ação, como Copa Campo Grande de Futebol Amador, Jogos 
Universitários Interatléticas, Jogos Escolares Campo-grandenses, Corrida do Facho, Jogos Abertos de Cam-
po Grande, Jogos dos Servidores Municipais, Jogos Radicais Urbanos, Jogos Indígenas Urbanos e Jogos da 
Pessoa Idosa, foram suspensos em 2020 em virtude da pandemia, sendo reprogramados para 2021.

As obras de Reforma previstas para 2020, como as do Parque Sóter, do Parque do Jacques Luz, do 
Parque do Ayrton Senna e conclusão da Praça de Esporte e Lazer do Noroeste, seguem em andamento, 
assim como a revitalização da Praça Esportiva Elias Gadia.

Resumo em números:

• 708 oficinas oferecidas semanalmente (oficinas de duas e três vezes na semana);

• 70 locais de atendimento, nas sete regiões da cidade;

• 24.438 pessoas inscritas em todos os Projetos;

• 56 modalidades esportivas e de lazer oferecidas;

• 142 profissionais envolvidos;

• 183.040 horas/aula ano;

• 2.387.756 atendimentos presenciais e visualizações das atividades online.
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Programas e Projetos

Programa de Formação 
Profissional

Incentivar e promover ações de capacitação 
profissional buscando o desenvolvimento dos 
agentes sociais de esporte e lazer, elevando seu 
trabalho e proporcionando experiências de recria-
ção da sua prática profissional diária nos projetos 
desenvolvidos pelo Movimenta Campo Grande.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

INDICADOR 2017 2018 2019 2020

1. Número de atividades de formação ofertadas. 2 4 3 12 (Lives)*

2. Taxa de participação dos profissionais nas 
formações.

90% 90% 80% -

3. Número total de participantes nas formações. 200 360 250 3.875

*As formações aconteceram de modo online devido ao período de Pandemia.

Tema: A prática das atividades físicas elaboradas pela Funesp durante a pandemia do Covid 19: Plane-
jamento e readequação

Dia 6 de maio - Responsável: Vanderlei Sandim.

Tema: Como ter uma alimentação saudável e manter a prática de exercícios físicos em tempos de pan-
demia.

Dia 21 de maio - Responsáveis: Vanderlei Sandim e Nutricionista Agenar Arantes.

Tema: Construindo o Plano Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande – MS

28 de maio - Responsáveis: Maicon Mommad e Profª Drª Sarita Mendonça Bacciotti. 

Tema: Panorama das atividades do Paradesporto realizadas pela Funesp 

4 de junho - Responsáveis: Vanderlei Sandim e Yara Yule.

Tema: Tour pelo Memorial Esportivo Belmar Fidalgo

Dia 11 de junho - Responsáveis: Juliana Ramos e Osvaldo (Bolão).
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Seminário Municipal de Esporte e Lazer 

Tema: Atividade física em tempo de pandemia e reflexões para continuidade de sua prática pós-pande-
mia em Campo Grande - MS.

Dias 22 e 23 de junho - Convidados: Prof. Dr. Joel Saraiva – UFMS, Prof. Me. Giovany Bisol – Uni-
gran, Prof. Vanderlei Sandim, Prof. Drº Rodrigo Terra, Prof. Maicon Mommad e Profª. Jessica Alves.

Tema: Técnicas para aprimorar as gravações das videoaulas de exercícios físicos 

Dia 2 de julho - Responsáveis: Deliane Oliveira  e Publicitário Rafael Naruto.

Tema: Vantagens e desvantagens dos exercícios e atividades esportivas em casa 

Dia 9 de julho - Responsáveis: Prof Douglas Junie dos Santos, Coordenador Alex Manoel Oliveira 
da Silva  e Profª Lidiane Lira Alves.

Tema: Diferença entre modalidades: estratégias de fidelização dos participantes 

Dia 16 de julho - Responsáveis: Profª Cléo Ribeiro, Coordenadora Thalita Salgado  e Prof Rodrigo 
Oliveira de Paula.

Tema: Benefícios e desafios da Musculação em casa 

Dia 23 julho - Responsáveis: Prof Carlos Augusto, Coordenadora Luana Sabatine e Profª Maria 
Auxiliadora

Tema: Como o profissional de educação física está se reinventando em um novo normal 

Dia 30 julho - Responsáveis: Profª Adriana Peralta, Coordenadora Ana Luiza Louzan e Prof Júnior 
Luiz dos Santos.

Tema: O uso da tecnologia como ferramenta das aulas on-line, uma quebra de paradigma?

Dia 06 de agosto - Responsáveis: Prof Lucas de Souza Meira, Coordenador Geraldo Mitsuo Harada 
e Prof Mário César Batista.

Tema: Medidas de prevenção e biossegurança para evitar disseminação do Coronavírus

Dia 10 de setembro no Cefat Rose Rocha - Responsáveis: Equipe de Vigilância Sanitária da Sesau

Programa Esporte e Lazer da Comunidade

Democratizar o acesso às práticas do lazer, do esporte e da atividade física a todos os cidadãos do 
município, por meio de ações educativas na perspectiva da inclusão social e da cidadania. 

Projeto Lazer e Cidadania

Fomentar e ampliar as manifesta-
ções da cultura local, por meio dos con-
teúdos culturais do lazer, garantindo a 
participação de pessoas de diversas fai-
xas etárias, incluindo as com deficiência. 
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Público-alvo: crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos.

Número de Inscritos: 20.000;

Total de oficinas: 470 oferecidas semanalmente;

Modalidades oferecidas (43): Academia ao ar livre, Funcional na areia, Hip Hop, Preparação físi-
ca, Alongamento, Funcional sênior, Jiu jitsu, Step, Basquete, GAP, Jogos de Mesa, Tai chi chuan, Beach 
tennis, Ginástica localizada, Kung fu, Tênis, Caminhada orientada, Ginástica na cadeira, Luta de braço, 
Treinamento funcional, Capoeira, Ginástica para servidores, Mountain Bike, Vôlei de praia, Ciclismo, 
Ginástica/ritmos, Muay Thai, Voleibol, Dança de salão, Grupo de corrida, Musculação, Yoga, FitDance®, 
Handbeach, Musculação ao ar livre, Zumba Gold®, Funcional dance, Handebol, Natação, Zumba®, Fun-
cional kids, Hidroginástica e Pilates.

Locais: 51 locais de atendimento, nas sete regiões de Campo Grande, sendo: Bandeira; Centro; 
Segredo; Prosa; Lagoa; Imbirussu e Anhanduizinho.

Visualizações videoaulas: 119.810 (presencial) e 1.437.171 (videoaula)

Projeto Lazer e Saúde

Projeto intersetorial da Funesp/SESAU. Avaliar a saúde e condição física das pessoas que partici-
pam das oficinas de esporte e lazer no Parque Ayrton Senna.
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Número de inscritos: 60 participantes

Total de agentes sociais Funesp: 12 agentes sociais de esporte e lazer - Academia ao ar livre, Mus-
culação, Capoeira, Ginástica/Ritmos, Beach tennis, Treinamento funcional, FitDance®, Zumba®, Grupo de 
Corrida, Pilates, Handebol (adulto) e Jiu Jitsu (adulto).

Total da equipe Sesau: 4, sendo 3 profissionais de educação física e 1 nutricionista;

Público-alvo: adultos e idosos, pessoas com sobrepeso e obesidade;

Total de oficinas Funesp: 64 oficinas;

Atividades desenvolvidas pela Sesau: avaliação física periódica; avaliação e acompanhamento 
nutricional; atividades, palestras e ações educativas (cada mês um tema a ser trabalhado); aferição da 
pressão arterial.

Atividades desenvolvidas pela Funesp: 12 modalidades (oficinas do projeto lazer e cidadania);

Número de núcleos e subnúcleos: 01 local - Parque Ayrton Senna.

Projeto Sonho de Campeão

Projeto intersetorial da Funesp/SAS que proporciona crianças e adolescentes das Unidades de 
Acolhimento Institucional vinculadas à SAS a prática do esporte e lazer de forma orientada. 

Número de inscritos: 28 participantes;

Total de agentes sociais: 5 agentes sociais;

Público-alvo: crianças e adolescentes das unidades de acolhimento institucional vinculadas à SAS;

Total de oficinas: 01 (3 horas de atendimento);

Número de núcleos e subnúcleos: 01 local de atendimento: Cemte;

Número de modalidades: 02 modalidades (recreação, brincadeiras, jogos e atividades aquáticas).
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Projeto Escola Pública de Futebol

Incentivar, desenvolver e democratizar o acesso à formação esportiva do futebol a crianças e ado-
lescentes, por meio de práticas pedagógicas voltadas a aprendizagens que contribuam com o desen-
volvimento integral de crianças e adolescentes.

Número de Inscritos: 1.105;

Público-alvo: Crianças e adolescentes (05 a 15 anos);

Total de agentes sociais: 22 agentes sociais de esporte e lazer;

Total de oficinas: 62 oficinas;

Modalidades: (1) Futebol;

Locais (21): Sete regiões de Campo Grande, sendo: Bandeira; Centro; Segredo; Prosa; Lagoa; Imbi-
russu e Anhanduizinho.

Visualizações de videoaulas: 16.223 (presencial) e 210.655 (videoaula)

Projeto Oficina Pública de Ballet

Oportunizar à comunidade conhecer a linguagem da dança, por meio da vivência do Ballet, ex-
plorando saberes vinculados ao movimento, à música e a expressividade de sentimentos vividos nas 
diferentes experiências de apresentações.
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Número de inscritos: 142 participantes;

Total de agentes sociais: 03 agentes sociais;

Público-alvo: crianças e adolescentes (04 a 14 anos). Meninos e meninas;

Total de oficinas: 24 oficinas;

Número de núcleos e subnúcleos: 4 locais de atendimento;

Número de modalidades: 01 modalidade;

Visualizações videoaula: 5.556.

Projeto Viva Vôlei

Desenvolver o esporte promovendo competições esportivas propostas para diferentes grupos de 
pessoas, estimulando estrategicamente o desenvolvimento do esporte, bem como contribuir para a sua 
vivência e apreciação, transformando esses eventos esportivos em momentos privilegiados e singulares 
de aprendizados e prazeres para os participantes envolvidos direta ou indiretamente.

Número de inscritos: 62 participantes

Total de agentes sociais: 03 agentes sociais;

Público-alvo: crianças e adolescentes de 07 a 14 anos;

Total de oficinas: 03 oficinas;

Número de núcleos e subnúcleos: 01 local;

Número de modalidades: 01 modalidade.

Projeto Brincalhão

Projeto com atividades recreativas e entretenimento, que visa oportunidade de crianças e jovens 
de vivenciarem atividades práticas sobre jogos pré-desportivos, jogos e brincadeiras e suas diversidades.
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Números de inscritos: acontece de forma itinerante em praças e espaços públicos de uso coletivo e 
bairros da capital; associações de moradores em bairros; escolas públicas em dias e horários não letivos.

Total de agentes sociais: 6 agentes sociais, professores e proinc’s;

Público-alvo: crianças e adolescentes;

Total de oficinas: 2 vezes por semana, de 3h a 6h de atendimentos;

Modalidades: Recreação (brincadeiras, jogos e brinquedos infláveis);

Número de atendimento: 5.600 (Presencial) e 60.605 (videoaula)

Programa de Formação e Especialização Esportiva 

Promover a formação esportiva como uma atividade física que oferece ao indivíduo inúmeras pos-
sibilidades motoras e vivências no processo de aprendizagem de um grande número de jogos e modali-
dades esportivas, buscando desenvolver as capacidades e habilidades humanas nas dimensões motoras, 
cultural, social, cognitiva e afetiva. Enquanto a especialização esportiva, como nível inicial do processo de 
excelência esportiva, deve sistematizar as capacidades e habilidades em modalidades esportivas especí-
ficas, buscando uma melhor adaptação e consolidação do potencial esportivo dos atletas em formação.

Projeto Jovem Talento Esportivo

Oportunizar à crianças e adolescentes a prática de diversas modalidades esportivas em nível de 
iniciação e especialização.
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Número de inscritos: 2.924 (até março, pré pandemia);

Total de agentes sociais: 47 agentes sociais, professores e comissionados;

Público-alvo: crianças/ adolescentes;

Total de oficinas: 159 oficinas;

Número de núcleos e subnúcleos: 25 locais de atendimento;

Número de modalidades: 17 modalidades oferecidas (Atletismo, Flag (Futebol Americano), Jiu-Jit-
su, Taekwondo, Badminton, Futsal, Judô, Tênis, Basquetebol, Ginástica Artística, Karatê, Balé Aquático, 
Ginástica Rítmica, Kung-Fu, Ciclismo, Handebol, Natação);

Visualizações das videoaulas: 32.667 (presencial) e 450.272 (videoaula)

Projeto Futuro Paralímpico

Desenvolver e fomentar ações sociais e esportivas para pessoas com deficiências (PCDs) com ida-
des, a partir de 12 anos, para a prática e iniciação no esporte paralímpico. 

*DA. Deficiência Auditiva; DF. Deficiência Física; DI. Deficiência Intelectual. *

Número de inscritos: 119 (até março, pré pandemia);

Total de agentes sociais: 06 agentes sociais e professores cedidos; A partir de setembro, passou 
para 05 profissionais;

Público-alvo: crianças, adolescentes e adultos;

Total de oficinas: 09 oficinas;

Número de núcleos e subnúcleos: 03 locais de atendimento;

Número de modalidades: 03 modalidades (atletismo (petra), bocha, futebol de 7);

Número de visualizações: 780 (presencial) e 38.874 (videoaula).
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Programa Movimenta CG em casa

Com a suspensão das atividades e eventos de esporte, lazer e recreação realizados nos diversos 
equipamentos esportivos sob a gestão da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), a Prefeitura de 
Campo Grande implantou o “Programa Movimenta CG em Casa”. Foi uma adaptação do programa já 
existente, realizado em 70 locais, e que com o fechamento dos parques, por conta do coronavírus, 
poderão ser realizadas em qualquer ambiente. Os vídeos são postados todas as segundas, quartas e 
sextas-feiras, às 8 horas, nas redes sociais da Funesp e no canal do Youtube. O projeto foi construído 
junto com a Agetec, que criou o portal “Exercício Saudável” onde os vídeos ficam armazenados. O ca-
nal já tem 120 vídeos de diversas modalidades e somando todas as plataformas, o projeto conseguiu 
2.387.756 visualizações.

1 Praça Bairro Vila Nasser; 

2 Praça Vila Popular - Cea Imbirussú;

3 Praça Petropólis - Rua Murilo Rolim Junior;

Infraestrutura Esportiva 

Academias ao ar livre

Foram instaladas 18 academias ao ar livre em 2020. As novas academias são intergeracionais 
e inclusivas, um novo formato de Academias ao ar livre com equipamentos que comportam todo o 
conjunto da população, além dos adultos e idosos, também tem equipamentos para crianças e pes-
soas com deficiência. Somando as academias de 2020 e as 11 implantadas em 2019, a Funesp soma 
29 academias instaladas na gestão 2017 a 2020.

436



4 Praça Vila Carvalho - Praça Primeiro De Maio;

5 Praça Estrela Do Sul - Av. Pref. Heráclito Diniz De Figueiredo;

6 Praça Na Associação De Moradores Distrito De Anhandui - Rua Eng. Valdemir Candido De 
Rezende;

7 Praça Jd Seminário - Rua Sacramento;

8 Praça Silvia Regina - Av João Julio Dittmar;

9 Praça São Jorge Da Lagoa - Travessa Adelaide. 

Academias ao ar livre – com aparelhos para pessoas com 
deficiência

10 Ayrton Senna – 1ª Academia ao Ar Livre Para Pessoa Com Deficiência; 

11 Praça Das Moreninhas;

12 Praça Talismã - Rua Serra Das Divisões;

13 Praça Coophatrabalho - Praça Esportiva Centro Comunitário Av: Florestal, 847, Rua Manga-
beira, Rua Pequi E Av Presidente Café Filho; 

14 Ubs Serradinho - Rua Delmiro Gouveia, 427 – Drª Sumie Ikeda Rodrigues (Fundo Do Posto 
De Saúde);

15 Nascente Do Segredo - Rua: Luvirno Bicudo, Rua Nebraska;

16 Campo Alto - Rua: Maria Virginia, Rua Joana Agurre Deniz, Rua Arlindo Ferreira Barbosa e 
Rua Ailton Aparecido Rudis;

17 Tarumã - Rua Acaia, 900, Rua Andreara, Rua Florão e Rua Alpestre;

18 Vila Carvalho – Rua Arnaldo Serra. 
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Praça das Moreninhas Disvaldo de Souza Bezerra

A região do Bandeira ganhou novo espaço revitalizado e adaptado para a prática esportiva de 
toda população. O Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e Secretários vistoriaram e entregaram 
em agosto de 2020 as obras da Praça das Moreninhas, que recebeu o nome da liderança comunitária e 
incentivador do esporte na região, Disvaldo de Souza Bezerra, conhecido como “Espetinho”. O que antes 
era só um campo de futebol, tornou-se uma praça de quase 8 m² localizado entre a Avenida Araticum e 
Rua Anaca, pronta para atender a comunidade da região proporcionando caminhadas seguras e exercí-
cios ao ar livre. A obra de revitalização teve investimento de R$ 325 mil. O campo recebeu alambrado, re-
fletores e no seu entorno foi construída uma pista de caminhada. Foram instalados bancos de concreto, 
água, iluminação para a pista e para o campo, playground infantil, além de equipamentos de ginástica 
e academia ao ar livre, que já conta com aparelhos para pessoas com deficiência.

Entrega da Pista Internacional de Atletismo

Depois de 28 anos de expectativas, a primeira pista internacional de atletismo foi inaugurada em 
Campo Grande, em fevereiro de 2020, no Parque Ayrton Senna. Cerca de 7.000 atletas devem se benefi-
ciar do espaço que custou R$ 8,5 milhões. Além da pista de padrão internacional, o local conta com um 
prédio de 200 m² que funcionará como alojamento e vestiário, e ainda uma arquibancada de 400 m² 
com capacidade para 400 pessoas.
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Revitalização do Ginásio Avelino dos Reis – Guanandizão

Após 13 anos interditado, o Ginásio Guanandizão voltou. A estrutura passou por grande reestru-
turação, que permitiu a modernização nos padrões internacionais ao ginásio. Os investimentos garan-
tiram a reforma de todo o piso, que agora ganhou padrão para competições nacionais e internacionais, 
além de banheiros com acessibilidade, salas e vestiários. Houve também a modernização da iluminação, 
que agora é toda em led. O Guanandizão recebeu, ainda, pintura nova e reforma dos assentos ao públi-
co, além da revitalização externa com troca de alambrados, reforma das quadras e pista de caminhada. 
Atendendo também as medidas do Corpo de Bombeiros, houve a redução do público, que passou dos 
8.240 espectadores para 6.074. Para reabertura, o Ginásio foi sede da Supercopa de voleibol masculino 
e feminino – etapa 2020.

Aquisições com recursos próprios

Em 2019, a Funesp adquiriu, por meio de recursos próprios, ares-condicionados para o órgão 
central e, também, climatizadores de ar para o prédio do novo Centro de Formação de Atletas – CEFAT. 
Em 2020, adquiriu equipamentos esportivos no investimento de mais de R$ 200 mil para implantar 
a Pista Internacional de Atletismo de Campo Grande, localizada no Parque Ayrton Senna, além dos 
equipamentos de internet que garantiram wi-fi nas praças e parques públicos, uma parceria com a 
Agetec. Aquisição de computadores também foi uma conquista dessa gestão, onde cada setor recebeu 
uma máquina nova. E a Diretoria de Administração de Equipamentos Esportivos recebeu estrutura de 
maquinário para manutenção dos parques, como furadeira, cortador de grama e máquina de solda.

Programa Memória Esportiva

Memorial Belmar Fidalgo

Inaugurado em 30 de agosto de 2018, o Memorial Esportivo Belmar Fidalgo, resgata a história do 
antigo Estádio Municipal que ficava naquele local. O Memorial, administrado pela Fundação Municipal 
de Esportes, tem camisetas de times, que representam e lembram as histórias do início do Futebol na 
Capital, além de fotos, jornais, livros, troféus, medalhas e bolas. Está fechado desde o dia 18/04/2020 
devido à pandemia.
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Número de visitas ao memorial:

2018 - 74 visitas;

2019 - 612 visitas;

2020 - 98 presenciais / 283 online;

Captação de Eventos Esportivos

Supercopa

Em virtude da pandemia, grande parte dos eventos foi transferida para 2021. Em 2020, Campo 
Grande conseguiu realizar a Supercopa de Voleibol masculino e feminino no Ginásio Guanandizão, mar-
cando a reabertura do espaço. Com parcerias do Governo do Estado e da Federação de Voleibol de MS, 
Campo Grande teve autorização para receber 10% da capacidade do público, 1º evento do país a rece-
ber competições esportivas neste período de pandemia. Seguindo protocolos rígidos de biossegurança 
e higienização, a Supercopa foi sucesso e ganhou elogios do público e dos membros da Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV). 
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Medidas de biossegurança na abertura 
dos Parques e Praças esportivas

Para conter a disseminação do novo coronavírus, a Prefeitura tomou diversas ações, entre elas o 
fechamento dos parques para evitar aglomerações de pessoas e preservar a saúde da população. Os 
espaços esportivos e de lazer foram fechados dia 19 de março. Com a redução dos casos, os espaços 
foram reabertos de forma gradual dia 14 de setembro. Para isso, a equipe da Funesp reforçou a limpeza 
e a equipe dos parques para garantir o distanciamento social e as regras de biossegurança. Treinamento 
com a vigilância sanitária garantiu a entrada e o retorno seguro de 50% do público de cada local, além 
da aquisição de álcool em gel, termômetro sensor infravermelho digital e as luvas.
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FUNDAÇÃO SOCIAL 
DO TRABALHO 

DE CAMPO GRANDE – FUNSAT
A coordenadoria de articulação Institucional da Funsat, o CATI atuou entre as suas demandas e as 

oportunidades junto a instituições externas, esta é responsável pela captação de recursos e abertura 
de oportunidades de parcerias, prestando assessoramento técnico e político-institucional ao Diretor-
-Presidente, na articulação e lobby com os Ministérios do Governo Federal, Governo Estadual, demais 
secretarias da municipalidade e iniciativa privada; subsidiando e propondo o redimensionamento das 
ações, buscando maior integração e potencialização das atividades, quando requisitado.

O ano de 2020 prometia ser um ano de boas oportunidades e reação econômica, no entanto foi en-
frentada uma situação de calamidade nacional em decorrência da pandemia. E tivemos meses em que 
os resultados de vagas ofertadas tiveram relevante queda, já que esta situação de calamidade causou 
instabilidade e insegurança no mercado econômico e consequentemente repercutiu no mercado de 
trabalho, o que levou ao corte de emprego, demandando uma elevada procura a requisições do Benefí-
cio Seguro Desemprego. O mês de abril teve o maior índice de procura, totalizando 2.361 atendimentos 
para solicitação deste benefício. Sendo também o mês com menor índice de vagas ofertadas (161).

Ainda assim, diante deste cenário de crise sanitária, financeira e de saúde, o mercado de trabalho 
de Campo Grande/MS conseguiu reagir e cumprir no prazo a implantação de uma nova rede de super-
mercado, em que o processo seletivo havia tido início antes da pandemia e retornou após alguns meses 
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para a finalização e contratação, sendo esta loja inaugurada no segundo semestre de 2020, gerando 
novos postos de emprego, destes sendo 39 intermediados pela nossa Unidade de atendimento. Além 
do setor atacadista, que ofertou outras vagas temporárias para atender a demanda de serviço (vagas 
com possibilidade de efetivação), o setor de construção civil, agropecuária, indústria alimentícia e de 
serviços foram os que mais ofertaram vagas. 

Coordenadoria de Vagas e Emprego 

Responsável pelos serviços de Intermediação de mão-de-obra, sendo subdivididos nas ativida-
des de Captação e administração de vagas, Cadastramento e encaminhamento de trabalhadores, 
Atendimento específico ao Trabalhador com deficiência (PcD), Habilitação do Seguro Desemprego e 
Carteira de Trabalho Digital. 

Captação e Administração de Vagas

• Público-alvo: Empresas, Empregadores Pessoa Física.

• Procedimentos para cadastros (empregadores): Visitas, Contatos telefônicos, E-mail ou via Web.

• Serviço gratuito. 

Cadastramento e Encaminhamento dos Trabalhadores

• Público-alvo: trabalhadores em geral, desempregados ou não. 

• Procedimento para inscrição: comparecimento no posto de atendimento.

• Procedimento para encaminhamento às vagas ofertadas na Fundação: comparecimento 
no posto de atendimento, aplicativo próprio do sistema (Sine Fácil) ou por meio do Chat 
disponível no Site institucional: http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/

• Serviço gratuito.

Atendimento específico ao Trabalhador com Deficiência (PcD)

• Público-alvo: trabalhadores com deficiência e empresas. 

• Procedimento para inscrição (trabalhador): comparecimento no posto de atendimento. 

• Procedimento para encaminhamento às vagas ofertadas na Fundação: comparecimento 
no posto de atendimento, aplicativo próprio do sistema (Sine Fácil) ou por meio do Chat 
disponível no Site institucional: http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/

• Procedimentos para cadastros (empregadores): Visitas, Contatos telefônicos, E-mail ou via 
Web.

• Precisam apresentar Laudo Médico comprobatório.

• Serviço gratuito.
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Indicadores Coordenadoria de Vagas

Ano Vagas Ofertadas Colocados

2019 4.946 (Saldo Jan-Dez) 1.219 (Saldo Jan-Dez)

2020 4.866 (Saldo Jan-Nov) 1.388 (Saldo Jan-Nov)

Habilitação do Seguro-Desemprego

• Público-alvo: Trabalhadores desempregados demitidos sem justa causa (Trabalho formal 
ou doméstico).

• Procedimentos para inscrição: comparecimento no posto, via web (https://sso.acesso.gov.
br/login) ou aplicativo Carteira de Trabalho. 

• Serviço gratuito.

Resumo dos serviços da Coordenadoria de Vagas e Emprego

O ano de 2020 para o cenário do mercado de trabalho de Campo Grande/MS apesar dos percalços 
vividos nos primeiros meses pela pandemia da Covid-19, em que nos meses de março e abril tivemos 
uma diminuição na oferta de vagas e um consequente aumento na solicitação do Benefício Seguro De-
semprego, devido ao grande número de desligamentos ocorridos. Mas, a partir do segundo semestre, 
tivemos um aumento na oferta de emprego, se mantendo em média estável nos meses seguintes. 

Os dados obtidos nos serviços de Captação e Administração de vagas, de Janeiro a 25 de Novem-
bro de 2020, mostram que o valor do indicador anual de vagas ofertadas poderá ser igual ou superior 
ao resultado total obtido em 2019. Houve também o aumento no comparativo a 2019, no total do in-
dicador de colocados. Vale ressaltar que o saldo de colocados de 2020 foi contabilizado dos meses de 
Janeiro a Outubro, podendo sofrer alterações visto que os resultados de Novembro e Dezembro não 
foram computados. Segue tabela abaixo.

Fonte: CVE/Funsat – BGIMO/ME

Deste saldo de colocados computados (1.388), importante informar que 551 destas colocações 
foram realizadas por meio do autoatendimento, ou seja, encaminhamento a vaga de emprego foi 
realizado pelo próprio profissional que utiliza a plataforma digital – aplicativo Sine Fácil. Modali-
dade de atendimento que possibilita comodidade e amplia o acesso do trabalhador cadastrado as 
oportunidades disponíveis na Rede de atendimento SINE (Sistema Nacional de Emprego), da qual a 
Fundação é conveniada. 

Programa Funsat Itinerante 

O Programa Funsat Itinerante busca garantir o acesso aos serviços oferecidos pela Fundação ao 
maior número de pessoas e que residam nas sete regiões de Campo Grande, principalmente as pes-
soas que estejam em situação de vulnerabilidade ou não tenham como se direcionar até o posto de 
atendimento da Fundação. Planejamos também estender o acesso aos dois distritos de Campo Grande 
(Rochedinho e Anhanduí) e áreas rurais que venham a solicitar nosso atendimento.
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Neste ano de 2020, o Programa Funsat Itinerante foi reformulado e passou a ser organizado pela 
própria Fundação. No ano de 2019, a Fundação era convidada a ser parceira em eventos sociais realiza-
dos ou por Secretarias ou Organizadores externos.

Total de pessoas alcançadas através do Programa Funsat Itinerante: 834 atendimentos.

Os serviços da Fundação que são oferecidos nos atendimentos itinerantes são: 

• Carteira de Trabalho digital (cadastro);

• Intermediação de emprego (cadastro e encaminhamento de trabalhadores);

• Intermediação de emprego a Pessoa com deficiência;

• Orientação ao trabalhador;

• Qualificação Profissional;

• Captação de vagas nas regiões;

• Assistência Social ao trabalho (NIPS ou PROINC).

Neste ano, temos Secretarias parceiras prestando atendimento em conjunto nas ações, sendo:

• Alistamento e regularização de Documento Militar (parceria com a Junta Militar de Mato 
Grosso do Sul);

• Formalização e Regularização de MEI (Micro Empreendedor Individual) – parceria com a 
SEDESC;

• Atendimento ao Consumidor – parceria com o PROCON; 

• SAS por meio das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) – parce-
ria que cede o local para atendimento.

• Há também a parceria com a Subsecretaria Municipal da Juventude (SUBJUV), onde uma 
vez por semana a FUNSAT presta atendimento aos jovens lá cadastrados e atendidos. 
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Observatório do Mercado de Trabalho

No ano de 2020 o Observatório do Trabalho da Funsat elaborou os Boletins do Mercado de Traba-
lho de Campo Grande baseados nos dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério 
do Trabalho (Caged). Também contribuiu com a atualização da edição do Perfil Socioeconômico de 
Campo Grande 2020 através do repasse de informações e dados da Funsat.

Programa de Inclusão Profissional - PROINC 

As ações realizadas pelo Serviço Social da Funsat têm como premissa o atendimento aos trabalha-
dores desempregados e em situação de vulnerabilidade social e econômica, sem ou pouca qualificação 
profissional, baixa escolaridade, mulheres vítimas de violência doméstica, egressos do sistema prisional 
e adolescentes aprendizes, em sua maioria cumprindo medidas socioeducativas, e demais faixas etárias 
em suas diversas especificidades.

Essas demandas priorizam a inserção no mercado formal de emprego através do Núcleo de Inclusão 
Produtiva (NIPS) e/ou direcionamento aos cursos de Qualificação Profissional e Social e/ou inscrição no 
Programa de Inclusão Profissional (PROINC) de natureza assistencial. Todas as orientações prestadas pela 
Equipe Técnica do Setor de Serviço Social se dão por meio de escuta qualificada, orientações e encaminha-
mento a rede sócio assistencial municipal quando necessário (CRAS, CREAS, CETREMI, CENTRO POP, SAS).

O Programa de Inclusão Profissional (PROINC), de natureza assistencial, é administrado, gerido e 
coordenado pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande pela Lei nº. 6.277, de 16 de setembro 
de 2019 e regulamentado em Decreto n. 14.149, de 17 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a sua cria-
ção com a participação dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais, visando 
proporcionar ocupação, qualificação social e profissional e bolsa auxilio para cidadãos desempregados 
residentes no município de Campo Grande, com ênfase na qualidade do atendimento relativo ao com-
promisso profissional dos Assistentes Sociais, que atuam com base na Lei n. 8.662/93, Lei de Regula-
mentação da Profissão/Código de Ética Profissional do Assistente Social.

O ano de 2020 também foi marcado pela a 
entrega de mais 25 casas na aldeia urbana Água 
Bonita, com isso o local agora tem 79 casas de al-
venaria construídas pelos próprios indígenas.

A construção das casas foi feita em programa 
da Agehab (Agência Estadual de Habitação) em 
parceria com a Funsat (Fundação Social do Traba-
lho) levando qualificação profissional para os mora-
dores na área da construção civil e disponibilizando 
os materiais para a construção das residências.

TRABALHADORES ATENDIDOS PELO PROINC 2020

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 33

EGRESSOS 60

SOMANDO COM OS DEMAIS DESEMPREGADOS TOTALIZA: 2.946
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A entrega aconteceu no dia 06 de outubro de 2020 e um a um os moradores receberam a chave 
das novas casas do PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural) seguindo todos os protocolos de se-
gurança para prevenção à covid-19. Foram entregues também 91 certificados da qualificação recebida 
pelos indígenas nos últimos dois anos.

As formações técnicas oferecidas aos indígenas por meio do Proinc (Programa de Inclusão Profis-
sional) foram de eletricista, encanador, pedreiro, pintor, servente e carpinteiro. 

Núcleo de Inclusão Produtiva – NIPS

É um plano de ações da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande para corroborar com as 
políticas públicas do trabalho, fomentando à inclusão e valorização a diversidade sociocultural nas or-
ganizações privadas do município. Principalmente no acolhimento de pessoas do grupo em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica. 

Coordenadoria de Educação Profissional - CEP

A Escola de Educação Profissional realiza cursos para qualificar e direcionar a população do muni-
cípio de Campo Grande para o mercado de trabalho, oferece também cursos e programas de:

1. Formação inicial e continuada ou qualificação profissional;

2. Educação profissional técnica de nível médio;

3. Alfabetização para os PROINC`s.

Durante ao ano de 2020 a escola ofertou 31 cursos do programa PRONATEC - FUNSAT EAD, sendo 
estes cursos totalmente online. A partir do mês de agosto devido ao COVID-19, a escola passou a ofertar 
cursos apenas para pessoas ligadas ao programa social PROINC, seguindo todos os repasses de biossegu-
rança do município de Campo Grande, ou seja, o decreto 14.257 SESAU/SEMADUR de 17 de abril de 2020.

Alguns pontos devem ser destacados sobre os cursos de 
qualificação Profissional:

1- Público alvo: PROINC`s, que já estão na última renovação do contrato, de acordo com a Lei 
n. 6.277 de 16 de setembro de 2019, tem o direito dentre outros a ocupação, qualificação 
social e profissional;

2- Público alvo: atender pessoas que passaram pelo FUNSAT ITINERANTE em busca de inserção 
no mercado de trabalho, que são vulneráveis: trabalhadores desempregados cadastrados 
no banco de dados do SINE, beneficiários do seguro-desemprego, beneficiários de polí-

ATENDIDOS PELO NÚCLEO DE INCLUSÃO PRODUTIVA/ NIPS
Período: 09 de Julho a Novembro/2020

CADASTROS REALIZADOS 315

ENCAMINHADOS PARA EMPREGO FORMAL 73

ENCAMINHADOS PARA O PROINC 77
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ticas de inclusão, internos e egressos de sistema prisional e de medidas socioeducativas, 
pessoas com deficiência e idosos.

Documentos necessários para inscrição nos cursos de 
qualificação Profissional

1- Para ingressar nos cursos oferecidos pela escola de educação profissional os candidatos de-
vem ter no mínimo o Ensino Médio completo ou cursando, e possuir dezesseis anos com-
pletos;

2- O acesso ao curso será por meio de inscrição realizada pelos demandantes da Escola de 
Educação Profissional FUNSAT - CG;

3- Original e cópia do CPF, RG e Comprovante de endereço;

Cursos realizados durante o ano de 2020:

No mês de janeiro foram ministrados 4 cursos: Básico de Auxiliar de Escritório com 15 alunos; Aten-
dimento e Operação de Caixa com 15 alunos; Técnicas de Vendas com 9 alunos; Produção de Cosmé-
ticos com 20 alunos. Já no mês de fevereiro foram ministrados 3 cursos sendo um de Atendimento e 
Operação de Caixa com 21 alunos, um de Empreendedorismo e um de Finanças para Pequenos Negó-
cios com 17 alunos. No mês março ocorreram algumas alterações devido ao período de quarentena re-
lacionado ao COVID-19, nesta fase os professores trabalharam em home-office na preparação de cursos 
online. Nos meses de abril, maio, junho e julho os cursos online foram suspensos e os professores foram 
inseridos na Plataforma PRONATEC FUNSAT EAD, momento em que trabalharam como mediadores. 

No mês de agosto ocorreu a mudança de direção na Escola de Educação Profissional – FUNSAT, pe-
ríodo de organizar as documentações da escola e pastas de arquivos, assim, novas maneiras de oferecer 
os cursos. Desse modo os cursos passaram a ser oferecidos para os PROINC`s, que estão finalizando seu 
contrato, porém seguindo todas as medidas de biossegurança do município. Cada curso com apenas 
10 vagas.  Neste mês foi elaborado o Plano de Biossegurança do setor de Qualificação Profissional, com 
a orientação da fiscal da Vigilância Sanitária na elaboração e medições das salas de aulas. No mesmo 
período foi ofertado o curso de Atendimento e Operação de caixa entre os dias 11 a 27/08/2020, sendo 
certificados 10 PROINC´s. 

No mês setembro: iniciou a participação da Escola de qualificação na Funsat Itinerante com o ob-
jetivo de captar pessoas interessadas em cursos de qualificação. Neste mesmo período foi desenvolvido 
o curso de Excel em EAD, cujo responsável é o professor Luiz Fernando Frozza, para este curso foram 
ofertadas 30 vagas e todas as vagas foram preenchidas.  Ainda neste mês foram realizados dois (2) cur-
sos Básico de Auxiliar Administrativo com 20 vagas e 20 alunos certificados.

No mês outubro: parceria com a subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos - SDHU, na oferta do 
curso de Instalação e manutenção de ar condicionado nas Moreninhas, tendo início no dia 21/10/2020 e 
término no dia 10/12/2020. Outra parceria de grande valia foi com o Centro DIA, Instituição que atende 
pessoas com deficiência, o curso de Práticas Administrativas foi realizado entre os dias 26 a 30/10/2020, 
com sucesso para 12 mães, que foram encaminhadas para o mercado de trabalho em parceria com o 
setor de Captação de vagas da FUNSAT.

Para o mês de novembro e dezembro a Escola de Educação Profissional FUNSAT realizou Workshops 
em vários CRAS no município de Campo Grande. O primeiro foi realizado no CRAS Jardim Aeroporto – 
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“Albino Coimbra Filho”, e também na segunda quinzena de novembro o curso de Informática Básica 
para o trabalho. As palestras aconteceram sempre no período matutino das 08h às 11h. Do dia 30/11 a 
04/12/2020 aconteceu o Workshop no CRAS do Jardim Canguru, e na Subsecretaria dos Direitos Huma-
nos nas moreninhas o curso de Finanças para Pequenos Negócios no período matutino nos dias 23, 24 
e 25/12/2020. Para finalizar, encerramos os cursos de Libras Instrumental, realizado para 12 servidores 
da FUNSAT, e ainda o curso de Instalação e Manutenção de ar condicionado para 13 alunos, ambos os 
cursos seguiram as medidas de biossegurança adotadas pelo município.

Também tivemos os cursos DO PRONATEC FUNSAT EAD com duas datas distintas, sendo a primeira 
de 05/05/2020 à 30/10/2020, num total de cursos são 31 e foram certificados 2.523 alunos.

1. Agente Comunitário de Saúde;

2. Agente de Combate às Endemias;

3. Agente de Informações turísticas;

4. Agente de Recepção e Reservas em Meio de Hospedagem;

5. Almoxarife;

6. Almoxarife de obras;

7. Assistente Administrativo;

8. Assistente de Contabilidade;

9. Assistente de Recursos Humanos;

10. Assistente de Secretaria escolar;

11. Assistente Financeiro;

12. Auxiliar de Manutenção Predial;

13. Auxiliar em Nutrição e Dietética;

14. Auxiliar Pedagógico;

15. Balconista de Farmácia;

16. Cuidador de Idosos;

17. Eletricista de Automóveis;

18. Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão;

19. Inglês Básico;

20. Instalador e Reparador de Linhas de Telecomunicação;

21. Instalador e reparador de equipamentos de transmissão em Telefonia;

22. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Básico;

23. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) – Intermediário;

24. Operador de Editoração Eletrônica;

25. Operador de Telemarketing;

26. Organizador de Eventos;

27. Programador de Sistemas;

28. Programador Web;
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29. Recepcionista;

30. Recepcionista de Eventos;

31. Recepcionista em Serviços de Saúde.

A segunda data seguirá em andamento de 16/11/2020 à 9/3/2021, previstos 2.425 certificações, 
num total de 25 cursos, sendo eles:

1. Assistente Administrativo;

2. Assistente de Crédito e Cobrança;

3. Assistente de Contabilidade;

4. Assistente de Faturamento;

5. Assistente Financeiro;

6. Assistente de Logística;

7. Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção;

8. Assistente de Recursos Humanos;

9. Assistente de Secretaria Escolar;

10. Auxiliar em Nutrição e Dietética;

11. Auxiliar Pedagógico;

12. Balconista de Farmácia;

13. Cuidador de Idosos;

14. Cuidador Infantil;

15. Desenvolvedor de aplicativo para Mídias Digitais;

16. Operador e Supermercado;

17. Gestor de Microempresa;

18. Inspetor Escolar;

19. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Básico;

20. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) – Intermediário;

21. Mecânico de Automóveis Leves

22. Promotor de Vendas;

23. Microempreendedor individual;

24. Porteiro e vigia;

25. Programador Web.

Segue abaixo a lista dos CRAS onde são ofertados os Workshops com os Temas: 

1- Empreendedorismo

2- Mundo do Trabalho
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3- Marketing digital

4- Matemática Financeira

5- Atendimento ao Público

  

CRAS “Albino Coimbra Filho”

Endereço: Rua Rio Galheiros, 470 - Vila: Jardim Aeroporto / Tel: 3314-7474

CRAS “Drº Fauze Dualib Amizo”

Endereço: Rua dos Topógrafos, 1175 - Bairro: J. Canguru / Tel:(67) 3314-5069. 

CRAS “Valéria Lopes Da Silva” 

Endereço: Rua Marçal De Souza, 25 - Bairro Popular / Tel: (67) 3314-7478.

CRAS “Profº Adevair Costa Lolli Gueti”

Endereço: Rua Globo De Ouro, 862 - Bairro: Aero Rancho / Tel: (67) 3314-6354.

CRAS “Hércules Mandetta”

Endereço: Rua Cataguases, esquina com Verdejantes, s/n - Bairro: Novo Pernambuco / Tel: (67) 
3314-8307.

CRAS “Mida Barbosa Marques”.

Endereço: Rua Itaguassu, 07 - Bairro: Guanandi / Tel: (67) 3314-6372.

CRAS- Indubrasil. 

Endereço: Rua Galo Campina, 134 - Bairro: Manoel Secco Thome/Vila Entrocamento / 
 Tel: (67) 3314-7483.

Relatórios de Serviços Executados e em andamento - 
Departamento Jurídico

O núcleo atuou nos seguintes segmentos desta Fundação:

• Ajuizadas a cerca de setenta ações judiciais e mais de cem manifestações em processos que 
se encontram em andamento;

• 40 contestações protocolizadas do PROINC, destas 11 (onze) processos já houve sentença, 
e foi realizado Recurso no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul;

• 01 (uma) ação em andamento na Justiça Trabalhista;

• Elaboração de Projeto de Lei;
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• Elaboração de Pareceres Jurídicos;

• Elaboração de Contratos;

• Revisões de Contratos Existentes;

• Revisões de documentos;

• Diligência e deslocamento para acompanhamento de processos;

• Assessoria Técnica Preventiva e Contenciosa;

• Assessoria nas Diretorias da FUNSAT;

• Assessoria para o Gabinete da Presidência da FUNSAT;

• Manifestação no Ministério Público Estadual; sendo que, das Defesas Judiciais apresenta-
das, todos os Inquéritos instaurados, foram arquivados;

• Manifestação na Controladoria Geral do Município; 

• Reuniões no Ministério Público do Trabalho para conter uma possível multa de R$ 
100.000.000,00 que culminou na revisão da Lei 5805/2017, do PROINC, apresentando um 
Projeto de Lei, todavia, recriando o PROINC, inclusive já com elaboração de Decreto Regu-
latório. 

Assessoria Técnica de Comunicação e Chefia de Gabinete

A assessoria de Comunicação e Chefia de Gabinete é responsável pela criação, formatação e pro-
dução de peças e campanhas publicitárias, bem como sua divulgação. O setor lida com o fluxo de infor-
mações internas nas empresas. Trabalham com a imagem institucional e verificam como ela (imagem) 
é entendida por seu público.

Já a chefia de gabinete é responsável pelos atendimentos no Gabinete do Diretor-Presidente, além 
disso, ajuda na administração do quadro de funcionários e setores da Fundação. Também controla a 
direção, a orientação, o planejamento e a supervisão de atividades de assessoramento. Tais atividades 
abrangem diversas competências, que vão desde as administrativas até as operacionais.
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE PREVIDÊNCIA

DE CAMPO GRANDE - IMPCG
O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG é uma entidade autárquica, com 

personalidade jurídica de direito público, criada pela Lei n. 711, de 17 de fevereiro de 1961. Tem auto-
nomia administrativa, financeira e patrimonial, está vinculada à Secretaria Municipal de Gestão – SEGES 
e tem por finalidade:

- Realizar a gestão administrativa e financeira do PREVI-CAMP, que assegura aos beneficiários da 
Previdência Municipal (segurados e dependentes) os benefícios previdenciários previstos na Lei Com-
plementar n. 191, de 26/12/2011, a saber: Auxílio-doença; Salário-Maternidade; Salário-família; Apo-
sentadorias por: invalidez, compulsória; voluntária por tempo de contribuição; voluntária por idade; ou 
especial; pensão; auxílio-reclusão;

- Realizar a gestão das atividades de Perícia Médica Previdenciária, cabendo-lhe desenvolver, co-
ordenar e manter, de maneira uniforme e harmônica, a execução de ações e procedimentos que objeti-
vam verificar e avaliar condições de saúde para a investidura em cargo público ou que motivam afasta-
mentos de servidores do trabalho, em razão de incapacidade por moléstia ou acidente, observadas as 
disposições do Decreto Municipal n. 13.568, de 23 de julho de 2018;
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- Realizar a gestão administrativa e financeira do SERVIMED, que assegura aos servidores munici-
pais que aderirem ao SERVIMED, e aos seus dependentes, os serviços básicos de assistência à saúde nas 
seguintes modalidades: assistência médica; assistência odontológica; assistência psicológica; assistên-
cia fisioterapêutica; assistência fonoaudiológica; terapia ocupacional; orientação nutricional; assistência 
laboratorial em análises clínicas e em anatomia patológica; cirurgias não-estéticas; internações hospita-
lares em enfermaria; exames por imagem; e órteses e próteses.

Dados Gerais

PREVI – CAMP

Os gráficos a seguir demonstram o perfil dos aposentados do PREVI-CAMP 

Tipos de aposentadorias e quantidade

Tipo Quantidade Percentual

Compulsória 51 0,90%

Especial 81 1,43%

Idade 539 9,51%

Invalidez 1.806 31,87%

Tempo de Contribuição 3.190 56,29%

Total 5.667 100,00%

Tipo Quantidade

Pensionista 911

Faixa Etária Compulsória Especial Idade Invalidez Tempo de Contribuição

25 a 30 - 0 - 8 0

31 a 40 - 0 - 198 0

41 a 45 - 0 - 181 0

46 a 50 - 9 - 257 6

Quantidade de pensionistas

Faixa de idade dos aposentados 
por tipo de aposentadoria
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51 a 55 - 28 2 269 220

56 a 60 - 29 8 320 634

61 a 65 - 8 117 255 817

66 a 70 - 5 154 164 743

71 a 80 32 2 231 134 674

81 a 90 17 0 26 18 95

91 a 100 2 0 1 2 1

Acima de 100 0 0 0 0 0

TOTAL 51 81 539 1.806 3.190

 Fonte: Folha de Pagamento dos aposentados novembro 2020.
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Denominação do cargo público Quantidade Perc. (%)

PROFESSOR 1.664 29,363

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS 390 6,882

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 339 5,982

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 270 4,764

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 260 4,588

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 222 3,917

MERENDEIRA 219 3,864

MÉDICO 248 4,376

GUARDA MUNICIPAL TERCEIRA CLASSE 145 2,559

ODONTÓLOGO 166 2,929

AJUDANTE DE OPERAÇÃO 116 2,047

MOTORISTA 80 1,412

ASSISTENTE SOCIAL 96 1,694

ENFERMEIRO 87 1,535

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 70 1,235

INSPETOR DE ALUNOS 69 1,218

AUXILIAR SOCIAL II 71 1,253

AGENTE DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS 63 1,112

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 62 1,094

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56 0,988

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 50 0,882

FISCAL DE OBRAS POSTURA E CADASTRO 44 0,776

ARTÍFICE DE COPA E COZINHA 48 0,847

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 52 0,918

OUTROS CARGOS ATÉ 40 780 13,764

TOTAL 5.667 100,000

Quantidade de aposentados 
por cargo público
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Modalidades de aposentadoria

Modalidade de Aposentadorias (Aposentados) Quantidade Percentual % valor (R$)

Paridade 4.045 71,38 27.442.278,16

Regra Geral 1.622 28,62 3.923.207,63

Total Geral 5.667 100,00 31.365.485,79

Sexo Quantidade Percentual%

Feminino 4.355 76,85

Masculino 1.312 23,15

TOTAL 5.667 100,00

Quantidade de aposentados por sexo

464



Faixa Salarial Quantida-de Percentual %

Ate 1.045.00           1.024 18,07

1.045,01 a 1.500,00     570 10,06

1.500,01 a 2.000,00 485 8,56

2.000,01 a 2.500,00 194 3,42

2.500,01 a 3.000,00 210 3,71

3.000,01 a 3.500,00 193 3,41

3.500,01 a 4.000,00 180 3,18

4.000,01 a 4.500,00 168 2,96

4.500,01 a 5.000,00 158 2,79

5.000,01 a 5.500,00 173 3,05

5.500,01 a 6.000,00 232 4,09

6.000,01 a 6.500,00 222 3,92

6.500,01 a 7.000,00 273 4,82

7.000,01 a 7.500,00 267 4,71

7.500,01 a 8.000,00 124 2,19

8.000,01 a 8.500,00 124 2,19

8.500,01 a 9.000,00 54 0,95

9.000,01 a 9.500,00 43 0,76

9.500,01 a 10.000,00 55 0,97

10.000,01 a 11.000,00 98 1,73

11.000,01 a 12.000,00 106 1,87

12.000,01 a 13.000,00 96 1,69

13.000,01 a 14.000,00 78 1,38

14.000,01 a 15.000,00 96 1,69

15.000,01 a 16.000,00 65 1,15

16.000,01 a 17.000,00 92 1,62

17.000,01 a 18.000,00 53 0,94

18.000,01 a 19.000,00 57 1,01

19.000,01 a 20.000,00 39 0,69

20.000,00 a 21.263,62 138 2,44

TOTAL 5.667 100,00

Faixa salarial das aposentadorias
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Perícia Médica Previdenciária

Os dados a seguir apontam as quantidades totais de atendimentos, detalhado por tipo de atendi-
mento, realizados pela Perícia Médica no período de janeiro a dezembro de 2020:

Tipo de atendimento Quantidade total no período

Exames admissionais (concursados e temporários) 2.479

Avaliação de processos para Isenção de Imposto de Renda 61

Avaliação de processos de Acidente de Trabalho 525

Revisão de aposentadoria por invalidez 27

Avaliação para reversão de aposentadoria por invalidez 16

Perícias médicas 14.672

Total de atendimentos 17.780

  Dados da Gerência Administrativa de Previdência/Diretoria-Geral de Previdência/IMPCG

3  Dados da Gerência de Tecnologia da Informação.  Nota: O faturamento é realizado prazo mínimo de 60 dias após 
a prestação dos serviços. Assim, o processamento de serviços realizados nos meses de out./dez. são computados 
no exercício seguinte, sendo levando em consideração a data de pagamento.

SERVIMED

O SERVIMED possui 37.380 beneficiários, sendo 19.665 servidores e 17.715 dependentes. 

Os atendimentos em saúde são realizados por 867 profissionais de saúde credenciados, sendo 
realizados em consultórios, clínicas, hospitais, laboratórios, etc, que integram a rede externa, e nas uni-
dades internas do IMPCG (Centro Médico Odontológico e Pronto Atendimento Pediátrico – PAPE). 

Os dados a seguir indicam a quantidade de atendimentos em saúde, nos principais serviços, na 
rede externa e nas unidades internas do IMPCG, realizados nos últimos 12 meses, comparando com os 
exercícios de 2018 e 20193:

Quantidade de procedimentos realizados através do SERVIMED 
por especialidade

Especialidade Principal 2018 2019 2020

Consultas Médicas (Centro Médico – Odontológico) 41.470 54.312 23.002

Procedimentos de Odontologia (Centro Médico – 
Odontológico)

59.247 77.747 36.813

Pronto Atendimento Pediátrico (PAPE) 4.805 6.078 1.733

Consultas na Rede Credenciada (externa) 81.285 121.139 88.166
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Principais programas e atividades

- Programa de Excelência no Atendimento: capacitação dos servidores área de atendimento ao público, 
contabilidade, previdência; fornecimento de uniformes e crachá de identificação para os 
servidores do IMPCG;

- Programa de Modernização do SERVIMED: execução da etapa inicial de implantação do sistema de 
gestão do SERVIMED;

- Projeto É BOM SABER: onde foram realizadas lives com profissionais de saúde para informar os servido-
res municipais sobre cuidados e ações em saúde no período de pandemia.

- III Arraiá do IMPCG – Edição Especial: uma ação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, que 
visa o fortalecimento de vínculos e a integração entre os servidores municipais de Campo 
Grande e familiares. Em 2020, teve por finalidade arrecadar alimentos para o FAC para aten-
der famílias durante o período da pandemia; 

Atendimento de Urgência 29.738 47.202 26.502

Hospitais (atendimento hospitalar) 28.200 42.402 19.445

Anestesiologia 3.964 9.782 6.685

Órteses e Próteses 743 1.681 931

Endoscopia 3.866 6.521 4.061

Ginecologia 11.015 12.034 4.932

Cardiologia 2.678 4.400 2.702

Oftalmologia 28.192 38.971 32.541

Oncologia 1.074 1.207 1.087

Análises Clínicas 478.914 644.090 417.115

Anatomia e Patologia 1.640 2.983 2.188

Ultrassonografia 43.119 57.119 35.731

Ressonância Magnética 3.567 6.285 4.252

Tomografia Computadorizada 3.629 5.068 4.264

Raio X 27.503 34.041 21.503

Fisioterapia 34.605 43.839 30.610

Fonoaudiologia 6.556 9.963 4.625

Psicologia 25.868 38.396 31.505

Terapia Ocupacional 494 897 452

Acupuntura 8.816 7.785 4.864

Outros procedimentos de classificação diversa 84.434 150.045 104.086

TOTAL 1.014.798 1.423.987 909.795
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 - Programa de Modernização da Perícia Médica Previdenciária: conclusão da implantação do novo sis-
tema informatizado de Perícias Médicas em parceria com a SEGES e AGETEC;

- Programa de Educação Previdenciária: participação da equipe técnica no 53º Congresso Nacional de 
Previdência da ABIPEM.

IMPCG em fotos

Atendimento em Saúde - SERVIMED

Programa de Modernização do SERVIMED Projeto É BOM SABER

Reunião com equipe responsável pelo novo sistema 
SERVIMED
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Programa de Excelência no Atendimento

Programa de Educação 
Previdenciária

III Arraiá do IMPCG – Edição Especial

Projeto É BOM SABER

Treinamento em Auditoria e Regulação

Participação da equipe 
técnica no Congresso 
da ABIPEM.

 Treinamento das equipes de trabalho

Arrecadação de alimentos para FAC: 3 toneladas 
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Reuniões técnicas

Reunião com AGETEC 

Reunião do CAPREV – Conselho Administrativo de Previdência

Reunião com credenciados

Considerações Finais

O ano de 2020 foi atípico. A pandemia ocasionada pelo coronavírus ensejou a necessidade de re-
visão do planejamento anual, ocasionando a suspensão de parte das atividades e o redirecionamento 
daqueles que permaneceram em execução. O foco foi o atendimento aos pacientes que testaram posi-
tivo com a covid e a divulgação de informações para evitar a disseminação da doença. Foram mantidos 
os serviços essenciais e a interrupção parcial de outros serviços permitiram garantir o atendimento bá-
sico aos servidores e seus dependentes dentro de todo a conjuntura de não aglomeração e redução do 
trânsito de pessoas.
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