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Campo Grande, 13 de março de 2020.

DELCIDES DA SILVA
Gerente de Fiscalização e Controle de Posturas
GFCP/SEMADUR  

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE

Extrato do Termo de Credenciamento/IMPCG n. 2/2020, de 20 de fevereiro de 2020.

PARTES: Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG e Prevident 
Assistência Odontológica Ltda.
OBJETO: Habilitação da Consignatária para inclusão de averbação de descontos nos 
proventos de aposentados e pensionistas do IMPCG, através de seu Sistema de Folha de 
Pagamento, relativa à mensalidade de plano de assistência odontológica.
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a contados da data da assinatura.
ASSINATURAS: Camilla Nascimento de Oliveira, Mariana Rocha Nimer Teixeira e Ademir 
Fratric Bacic.

PORTARIA IMPCG n. 4, DE 11 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A FILIAÇÃO AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO 
SERVIDOR MUNICIPAL (SERVIMED), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 
4º a 10, da Lei n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, considerando o Decreto n. 14.147, 
de 14 de fevereiro de 2020 e a aprovação do Comitê Gestor do SERVIMED, em reunião 
realizada em 10 de março de 2020,

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A filiação ao Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal 
(SERVIMED) é facultativa, será mediante expressa opção e de acordo com o disposto 
nesta Portaria.

§ 1º Podem se filiar ao SERVIMED, o servidor ativo e aposentado dos Poderes 
Executivo e Legislativo e os pensionistas do IMPCG que, nesta condição é denominado 
Titular.

§ 2º Os Titulares filiados poderão inscrever dependentes de acordo com o 
disposto nesta Portaria.

§ 3º Os Titulares e seus dependentes inscritos constituem os beneficiários do 
SERVIMED.

DA INSCRIÇÃO DOS TITULARES

Art. 2º. Os Titulares são classificados em Categoria Permanente e Categoria 
Temporária.

Art. 3º. Serão inscritos na Categoria Permanente os Titulares:

a) servidores efetivos da Administração Municipal Direta e Indireta e da Câmara 
Municipal de Campo Grande; 

b) servidores aposentados do IMPCG; 
c) pensionistas do IMPCG. 

Art. 4º. Serão inscritos na Categoria Temporária os Titulares:

a) servidores ocupantes de cargos comissionados e os agentes políticos, no 
âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo;

b) os professores ou médicos convocados, com carga horária semanal mínima de 
20 (vinte) horas; 

c) os servidores contratados por prazo determinado mediante processo seletivo.

Parágrafo único. Para a apuração da carga horária mínima de que trata a alínea 
“b”, deste artigo, será considerado mais de um vínculo do servidor, hipótese em que a 
base de contribuição será a soma das remunerações atribuídas a esses.

Art. 5º. Somente os Titulares Permanentes elencados na alínea “a” do artigo 
3º, devidamente inscritos, podem permanecer filiados quando afastados sem ônus dos 
respectivos cargos.

§ 1º. Os Titulares Temporários poderão requerer a permanência de filiação 
quando afastados sem ônus dos respectivos cargos, desde que já estejam filiados há 
pelo menos dois anos ininterruptos.

§ 2º. Na hipótese do § 1º, deste artigo, o prazo de permanência da filiação é 
limitado ao vencimento da convocação, do contrato ou da exoneração do cargo em 
comissão, sendo vedada a filiação a quem não mantém vínculo com o município. 

Art. 6º. Para a inscrição o requerente deve apresentar, pessoalmente, os 
seguintes documentos:

a) último holerite;

b) documentos pessoais;
c) comprovante de residência;
d) Termo de Filiação (formulário próprio).

Parágrafo único: Na hipótese de o requerente ser Titular afastado sem ônus, 
nos termos do art. 5º, desta Portaria, para permanecer filiado, deve apresentar também, 
o documento que comprove o seu afastamento:

I – Se Titular Permanente, cópia do ato que autorizou o afastamento sem ônus;
II - Se Titular Temporário, cópia do agendamento de Perícia junto ao INSS e 

documento de concessão do benefício.  

DA INSCRIÇÃO DOS DEPENDENTES

Art. 7º. O Titular, exceto o pensionista e os elencados na alínea “c”, do art. 4º, 
desta Portaria, poderá inscrever dependentes mediante a apresentação, pessoalmente, 
do seu Cartão Saúde, último holerite e dos seguintes documentos:

 
I - Grupo Familiar: 

a) o cônjuge ou o companheiro, independente do sexo:

1. Cônjuge:
- certidão de casamento atualizada;
- documentos pessoais do cônjuge (RG e CPF);
- Termo de Inscrição de Cônjuge (formulário próprio).

2. Companheiro, independente do sexo:
- escritura pública de união estável;
- documentos pessoais do companheiro (RG e CPF);
- comprovante de residência do Titular; 
- comprovante de residência do companheiro;
- se houver filho em comum, certidão de nascimento;
- Termo de Inscrição de Companheiro (formulário próprio).

b) os filhos ou enteados menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos ou com 
deficiência;

1. Filho menor de 21 anos:
- certidão de nascimento do filho;
- documentos pessoais do filho (RG e CPF);
- Termo de Inscrição de Dependente (formulário próprio). 

2. Enteado menor de 21 anos:
- certidão de nascimento do enteado;
- documentos pessoais do enteado (RG e CPF);
- certidão de casamento atualizada ou escritura pública de união estável;
- documentos pessoais do cônjuge ou companheiro;
- Termo de Inscrição de Dependente (formulário próprio).

3. Filho/enteado inválido ou Filho/Enteado com deficiência:
- os documentos elencados nos incisos 1 ou 2, conforme o caso;
- Laudo Médico emitido pela Perícia Médica do IMPCG. 
- Termo de Inscrição de Dependente (formulário próprio).

c) os menores sob a guarda judicial, concedida em processo de adoção.
- certidão de nascimento do menor;
- documentos pessoais do menor (RG e CPF);
- Termo de Guarda Judicial para fim de adoção, emitido em nome do Titular;
- Termo de Inscrição de Dependente (formulário próprio). 

II - Grupo Agregados: 

a) os menores sob a guarda judicial; 
- certidão de nascimento do menor;
- documentos pessoais do menor (RG e CPF);
- Termo de Guarda Judicial, emitido em nome do Titular;
- Termo de Inscrição de Agregado (formulário próprio). 

b) os menores tutelados por decisão judicial; 
- certidão de nascimento do menor;
- documentos pessoais do menor (RG e CPF);
- Termo de Tutela Judicial, emitido em nome do Titular;
- Termo de Inscrição de Agregado (formulário próprio). 

c) os filhos solteiros ou enteados, maiores de 21 (vinte e um) anos e menores de 
24 (vinte e quatro) anos. 

1. Filho maior de 21 e menor de 24 anos:
 - certidão de nascimento atualizada do filho;
- documentos pessoais do filho (RG e CPF);
- Termo de Inscrição de Agregado (formulário próprio). 

2. Enteado maior de 21 e menor de 24 anos:
- certidão de nascimento atualizada do enteado;
- documentos pessoais do enteado (RG e CPF);
- certidão de casamento atualizada ou escritura pública de união estável;
- documentos pessoais do cônjuge ou companheiro;
- Termo de Inscrição de Agregado (formulário próprio).

III - Grupo Especial: 

a) os filhos ou enteados maiores de 24 anos;

1. Filho maior de 24 anos 
- certidão de nascimento ou de casamento atualizada do filho;
- documentos pessoais do filho (RG e CPF);
- comprovante de residência do filho; 
- Termo de Inscrição Especial (formulário próprio). 

2. Enteado maior de 24 anos
- certidão de nascimento ou de casamento atualizada do enteado;
- documentos pessoais do enteado (RG e CPF);
- certidão de casamento atualizada ou escritura pública de união estável;
- documentos pessoais do cônjuge ou companheiro;
- comprovante de residência do enteado; 
- Termo de Inscrição Especial (formulário próprio).

b) os pais; 
- certidão de nascimento ou de casamento atualizada;
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- documentos pessoais (RG e CPF);
- Termo de Inscrição Especial (formulário próprio).

c) os irmãos.
- certidão de nascimento ou de casamento atualizada;
- documentos pessoais (RG e CPF);
- Termo de Inscrição Especial (formulário próprio).

Parágrafo único: Os pais e irmãos inscritos até a data da publicação da Lei 
n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, que ocorreu em 25 de outubro de 2019, são 
considerados dependentes no Grupo Agregados, conforme disposto no § 3º, do art. 6º, 
da mencionada Lei.  

DO CARTÃO SAÚDE

Art. 8º. Efetivada a inscrição, o Cartão Saúde será emitido após 60 (sessenta) 
dias da primeira contribuição, em obediência ao disposto no art. 16 da Lei n. 6.317, de 
24 de outubro de 2019.  

 
§ 1º. No ato da inscrição, será emitido Cartão Saúde Provisório, com validade de 

60 dias, para uso exclusivo em Pronto Atendimento Hospitalar, nos casos de urgência ou 
emergência. 

§ 2º. O processamento da primeira contribuição ocorrerá no mês imediatamente 
posterior ao do requerimento deferido, desde que este ocorra em até o dia 15 de cada 
mês.  

Art. 9º Não se aplica o prazo previsto no caput do artigo 8º nas seguintes 
hipóteses:

I - para recém-nascido, cujo requerimento para a inscrição como dependente do 
Titular ocorrer em até 30 (trinta) dias do seu nascimento;

II - mudança de categoria do filho ou enteado, se o Titular apresentar o 
requerimento para a inscrição em outra categoria no prazo de até 30 (trinta) dias após 
a perda da qualidade de dependente e, neste caso, a contribuição será a partir da data 
de exclusão da categoria anterior;

III – mudança de categoria do beneficiário de Titular para Dependente ou vice-
versa, observado o disposto no § 1º, do art. 23, da Lei n. 6.317, de 24 de outubro de 
2019;

IV – para os Titulares afastados do cargo sem ônus, de que trata o art. 5º, desta 
Portaria, se o requerimento para permanência como filiado se der em até 15 (quinze) 
dias do afastamento e, neste caso, a contribuição será a partir da data do afastamento. 

Art. 10. O Cartão Saúde terá a seguinte validade, contada da data da primeira 
contribuição:

I – Titulares:

a) 12 (doze) meses, para os Titulares da Categoria Permanente;

b) 6 (seis) meses, para os Titulares Temporários elencados na alínea “a” do art. 
4º desta Portaria;

c) 6 (seis) meses, para os Titulares Temporários elencados nas alíneas “b” e “c”, 
do art. 4º desta Portaria, com observância a vigência da convocação ou contrato;

d) 30 (trinta) dias, para os Titulares afastados do cargo sem ônus, de que trata 
o art. 5º, desta Portaria. 

II – Dependentes do Grupo Familiar e Grupo Agregados:

a) 6 (seis) meses, para os dependentes de Titulares da Categoria Permanente;

b) 6 (meses), para os dependentes de Titulares da Categoria Temporária;

c) 30 (trinta) dias, para os dependentes de Titulares afastados do cargo sem 
ônus, de que trata o art. 5º, desta Portaria.

III - Dependentes do Grupo Especial:

a) os mesmos prazos estipulados no inciso II deste artigo, se o pagamento 
mensal se der mediante desconto em folha de pagamento;

b) 30 (trinta) dias, se o pagamento mensal se der por meio de boleto bancário.  

Art. 11. Para a renovação do Cartão Saúde, que poderá ser sistêmica, é 
imprescindível que o pagamento esteja regular, comprovado mediante a verificação do 
desconto no holerite ou do boleto bancário, conforme o caso.

Parágrafo único: Na hipótese de eventualmente o desconto em folha de 
pagamento do Titular não estiver ocorrendo ou o pagamento do boleto bancário estar 
atrasado, a renovação do Cartão Saúde fica condicionada à regularização financeira, que 
poderá ocorrer mediante parcelamento.

DA EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS

Art. 12. A exclusão do Titular dar-se-á:

a) automaticamente, na data da vacância do cargo, quer seja por falecimento, 
exoneração, demissão ou vencimento da convocação ou do contrato;

b) automaticamente, na data do afastamento sem ônus, observado o disposto no 
art. 5º e 6º, desta Portaria;

c) a pedido, mediante requerimento escrito;

Parágrafo único. Aos Titulares excluídos na hipótese da alínea “a” deste artigo, 
é facultada a permanência como filiado, pelo período de 90 (noventa) dias, mediante 
contribuição conforme dispuser Portaria específica.  

Art. 13. A exclusão de dependentes dar-se-á:

a) automaticamente, pela exclusão do Titular;

b) por cessação dos requisitos para a inscrição ou por requerimento escrito do 
Titular, o que ocorrer primeiro.

§ 1º O processamento da exclusão em folha de pagamento ocorrerá no mês 
imediatamente posterior ao do requerimento, desde que este ocorra até o dia 15 de 
cada mês.  

§ 2º O Titular é responsável pela comunicação de fato que faça cessar a 
dependência, inclusive quando o requisito for idade.

§ 3º O Titular responde pelas despesas acarretadas ao SERVIMED por dependente 
com inscrição indevida, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

DA REINCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS

Art. 14. A reinclusão, prevista no parágrafo único do art. 4º, da Lei n. 6.317, de 
24 de outubro de 2019, está condicionada ao cumprimento de pedágio e ocorre quando:

I - o Titular, após a sua exclusão ou do seu dependente, a pedido, apresentar 
requerimento para voltar a ser filiado;

II – o Titular perder a condição de beneficiário por exclusão automática na 
hipótese da alínea “b” do artigo 12, desta Portaria e, requerer a permanência de filiação 
após 30 dias do afastamento; 

III – o Titular perder a condição de beneficiário por exclusão automática nas 
hipóteses das alíneas “a” e “b” do artigo 12, desta Portaria e no reingresso ocorrido em 
até 180 (cento e oitenta) dias da exclusão, apresentar requerimento para voltar a ser 
filiado após 30 dias do reingresso;

 IV – o Titular ao aposentar-se, apresentar requerimento para ser filiado nesta 
condição, após 90 (noventa) dias da data do inicio do benefício;

V - o pensionista apresentar requerimento para ser filiado nesta condição, após 
90 (noventa) dias da data do inicio do benefício.

§ 1º Pedágio é o tempo de contribuição necessário para iniciar o período de 
carência e corresponde a 90 (noventa) dias.

§ 2º No caso do inciso I, não se aplica pedágio quando o intervalo entre a exclusão 
e a reinclusão, for inferior a 30 dias, hipótese em que o pagamento da contribuição do 
respectivo período deverá ser efetuado.

Art. 15. Os casos omissos serão decididos pela Presidência do IMPCG.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Campo Grande – MS, 11 de março de 2020.

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente do IMPCG 

PORTARIA IMPCG n. 5, DE 11 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE REGRAS DE PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO PARA OS 
FILIADOS NA CATEGORIA TEMPORÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso 
II, art. 5º c/c art. 31, § 2º, da Lei n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, considerando o 
Decreto n. 14.147, de 14 de fevereiro de 2020 e a aprovação do Comitê de Gestão do 
SERVIMED, em reunião realizada em 10 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º. O pagamento da coparticipação para os filiados na Categoria Temporária, 
prevista no inciso II, do artigo 5º, da Lei n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, obedecerá 
as regras contidas nesta Portaria.

Art. 2º. A categoria temporária abrange:

I - os servidores ocupantes de cargos comissionados e os agentes políticos, no 
âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo;

II - os professores ou médicos convocados, com carga horária semanal mínima 
de 20 (vinte) horas;

III - os servidores contratados por prazo determinado mediante processo seletivo.

Art. 3º. A coparticipação do custeio da assistência à saúde efetivamente utilizada, 
por si ou por seus dependentes, dar-se-á mediante o pagamento do percentual de 30% 
(trinta por cento) dos custos do procedimento, ficando o restante a cargo do SERVIMED, 
conforme art. 30, da Lei nº 6.317, de 24 de outubro de 2019.

Art. 4º. O pagamento da coparticipação, para os filiados na Categoria Temporária, 
será realizado na seguinte forma:

I – nas consultas, nos tratamentos seriados e nos procedimentos e exames 
simples: 

a) pagamento do valor parcial da coparticipação diretamente ao prestador dos 
serviços de saúde, conforme descrito nas Portarias específicas;

b) pagamento do valor da coparticipação, deduzido o valor pago diretamente ao 
prestador de serviços, mediante desconto em folha de pagamento, observado o limite de 
20% (vinte por cento) do vencimento do titular.

II – nos atendimentos de urgência e emergência e serviços de odontologia:

a) pagamento mediante desconto em folha de pagamento, observado o limite de 
20% (vinte por cento) do vencimento do titular.

III – nos procedimentos descritos nos incisos I a IV, do artigo 9º, da Portaria nº 
1, de 17/2/2020:

a) pagamento do percentual de 40% (quarenta por cento) do fator participativo 
diretamente ao prestador dos serviços de saúde; 

b) pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) do fator participativo 
ao SERVIMED, mediante boleto bancário, podendo ser parcelado pelo prazo de duração 
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da nomeação, da convocação ou do contrato de trabalho;

IV – nos materiais de órteses e próteses:

a) pagamento do percentual de 40% (quarenta por cento) do fator participativo 
ao SERVIMED, em parcela única, mediante boleto bancário;

b) pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) do fator participativo 
ao SERVIMED, mediante boleto bancário, podendo ser parcelado pelo prazo de duração 
da nomeação, da convocação ou do contrato de trabalho;

Parágrafo único. Nas hipóteses da alínea “b” do inciso III e alíneas “a” e “b” do 
inciso IV, deste artigo, será formalizado instrumento contratual, descrevendo o serviço 
executado ou material fornecido, o valor total do serviço ou material, o valor equivalente 
à coparticipação, a forma de pagamento  e o valor da parcela, a data de vencimento da 
parcela e os encargos por atraso no pagamento.

Art. 5º. Os casos omissos serão decididos pela Presidência do IMPCG.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Campo Grande – MS, 11 de março de 2020.

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente do IMPCG

PORTARIA IMPCG n. 6, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 
SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS-COVID-19 NO ÂMBITO 
DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE (IMPCG) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE – MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso 
II, art. 5º c/c art. 31, § 2º, da Lei n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, considerando o 
Decreto n. 14.147, de 14 de fevereiro de 2020 e a aprovação do Comitê de Gestão do 
SERVIMED, em reunião realizada em 10 de março de 2020,

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), 
nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e as recomendações 
expedidas pelo Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 14.189, de 15 de março de 2020, e 
a necessidade de implementar medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde dos usuários dos serviços ofertados pelo IMPCG, que inclui 
Previdência Social, Perícia Médica e Assistência à Saúde do Servidor Municipal;

CONSIDERANDO o alto fluxo de pessoas (aproximadamente 1.000 pessoas/dia) 
no âmbito das unidades do IMPCG, inclusive pessoas idosas ou que se encontram em 
situação de maior vulnerabilidade ao novo Coronavírus,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica suspenso, até 30 de junho de 2020, o recadastramento dos 
aposentados e pensionistas, previsto na Portaria IMPCG N. 02, de 08 de maio de 2018.

Art. 2º. Fica restrito, pelo prazo de 20 (vinte) dias corridos, o atendimento 
presencial e estabelecer canais opcionais de comunicação para os seguintes setores:

I – Ouvidoria: atendimento opcional pelo e-mail   ouvidoria@impcg.campogrande.
ms.gov.br e pelo telefone 3314-4411;

II – Gerência de Atendimentos aos Aposentados e Pensionistas: atendimento 
opcional pelo e-mail naap@impcg.campogrande.ms.gov.br e pelo telefone 3314-4419.

Art. 3º. Ficam suspensos, pelo prazo de 20 (vinte) dias corridos, os atendimentos 
na Perícia Médica Previdenciária, exceto para os casos de perícias admissionais e da 
comissão de saúde mental, nos termos do caput, do art. 3º, do Decreto nº 14.189, de 
15 de março de 2020.

Parágrafo único. Em caso de dúvidas, o servidor municipal deverá entrar em 
contato com a unidade de recursos humanos do seu órgão de lotação ou com a Gerência 
Administrativa da Perícia Previdenciária através do telefone 3314-4437.

Art. 4º.  Ficam restritos, pelo prazo de 20 (vinte) dias corridos, os atendimentos 
no Centro Médico-Odontológico nas seguintes áreas/especialidades:

I – Odontologia: serão mantidos apenas os atendimentos de urgência e 
emergência;

II – Medicina: serão mantidos apenas os atendimentos em clínica geral e pediatria;
III – Fisioterapia e Acupuntura: ficam mantidos os procedimentos já autorizados 

e agendados.

Art. 5º. Ficam suspensas, até 31 de abril de 2020, as atividades a serem 
realizadas no Auditório do IMPCG.

Art. 6º. Como medidas individuais recomenda-se que pacientes com sintomas 
de doenças respiratórias, pessoas idosas e portadores de doenças crônicas evitem o 
deslocamento até a unidade administrativa do IMPCG, optando pelo contato por telefone 
(lista de ramais no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/impcg/fale-
conosco). 

Art. 7º. A Diretoria Geral de Administração e Finanças, em conjunto com a 
Diretoria Geral de Assistência à Saúde, devem reforçar medidas de higienização de 
superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado. 

Parágrafo único. Devem ser disponibilizadas informações visíveis sobre 
higienização de mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios e 
banheiros.

Art. 8º. Os prazos previstos nesta Portaria poderão ser prorrogados de acordo 
com orientação da Secretaria Municipal de Saúde Pública.

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 16 de março de 2020.

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente do IMPCG

ATOS DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

DECRETO “PE” n. 734, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 2º, inciso II, 
do Decreto n. 11.247 de 24 de junho de 2010, resolve:

CONCEDER à servidora SANDRA CRISTINA VIEIRA LOPES, matrícula n. 
391006/01, ocupante do cargo de Merendeira, Referência 02, Classe “C”, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, readaptação definitiva, a contar de 13 de maio de 
2018, conforme Laudo da Junta Médica Especial do Município, com fulcro no §3º, do 
art. 26 e 28, da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 
10153/2020-91).

CAMPO GRANDE-MS, 16 DE MARÇO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 735, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 2º, inciso II, 
do Decreto n. 11.247 de 24 de junho de 2010, resolve:

CONCEDER à servidora LUIZA HELENA FONTANETTA, matrícula n. 374847/13, 
ocupante do cargo de Especialista em Educação, Nível EE-2, Classe “D”, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, readaptação definitiva, a contar de 1º de julho 
de 2017, conforme Laudo da Junta Médica Especial do Município, com fulcro no art. 
30-C da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação dada pela Lei 
Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006 (Processo n. 8658/2020-03).

CAMPO GRANDE-MS, 16 DE MARÇO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 736, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 2º, inciso II, 
do Decreto n. 11.247 de 24 de junho de 2010, resolve:

CONCEDER à servidora MARISE FARIAS SILVEIRA, matrículas n. 378401/01 
e n. 378401/04, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-3, Classes “D” e “C”, 
respectivamente, lotada na Secretaria Municipal de Educação, readaptação definitiva, a 
contar de 26 de julho de 2018, conforme Laudo da Junta Médica Especial do Município, 
com fulcro no art. 30-C da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com 
redação dada pela Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006 (Processo n. 
122244/2019-26).

CAMPO GRANDE-MS, 16 DE MARÇO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 737, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 2º, inciso II, 
do Decreto n. 11.247 de 24 de junho de 2010, resolve:

CONCEDER à servidora ELIANE MARQUES NOGUEIRA, matrícula n. 379178/01, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, Referência 01, Classe “D”, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, readaptação definitiva, a contar de 26 de novembro 
de 2018, conforme Laudo da Junta Médica Especial do Município, com fulcro no §3º, 
do art. 26 e 28, da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 
133011/2019-40).

CAMPO GRANDE-MS, 16 DE MARÇO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 738, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR JOEL LIDIO FAUSTINO, matrícula n. 404966/01, do cargo em 


