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DIRETORIA LEGISLATIVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 5/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 29, 
inciso I, alínea “p”, do Regimento Interno (Resolução n. 1.109/09),
 

RESOLVE:

Convocar TODOS OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
para a 4ª Sessão Solene, da 2ª Sessão Legislativa, da 11ª Legislatura, de outorga da 
Medalha Legislativa Zumbi dos Palmares, alusiva ao Dia Nacional da Consciência 
Negra (Decreto Legislativo n. 690/01), a realizar-se no dia 23 de novembro, 
quarta-feira, às 19:00 horas, no Plenário “Oliva Enciso” da Câmara Municipal 
de Campo Grande.

Campo Grande-MS, 17 de novembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.878 DE 17 DE NOVEMBRO DE 
2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo 
Grande - MS ao Senhor José Mauricio Pereira.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, CARLOS AUGUSTO 
BORGES, Presidente da Câmara Municipal, promulgo o seguinte Decreto 
Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da Cidade de 
Campo Grande - MS ao Senhor José Mauricio Pereira.

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

Campo Grande - MS, 17 de novembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.879, DE 17 DE NOVEMBRO DE 
2022.

Outorga a Medalha Dr. Rui de Oliveira Luiz ao Senhor Antônio 
Carlos Videira.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, CARLOS AUGUSTO 
BORGES, Presidente da Câmara Municipal, promulgo o seguinte Decreto 
Legislativo:

Art. 1º Fica outorgada a Medalha Dr. Rui de Oliveira Luiz ao 
Senhor Antônio Carlos Videira, pelos relevantes serviços prestados no combate 
à criminalidade, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, em especial, no 
Município de Campo Grande - MS.

Art. 2º A entrega da honraria ocorrerá durante Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Campo Grande - MS.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua 
publicação.

Campo Grande - MS, 17 de novembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

Extrato - Ata n. 6.917

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 
nove horas, foi aberta a presente sessão ordinária pelo senhor presidente, 
vereador Carlos Augusto Borges, “invocando a proteção de Deus, em nome 
da liberdade e da democracia”. PEQUENO EXPEDIENTE - Foram apresentados 
ofícios, cartas e telegramas. Foram apresentados pelo Executivo municipal: 
Projeto de Lei Complementar n. 843/22 e Veto Total ao Projeto de Lei n. 
10.405/21. Foram apresentados pelos senhores vereadores: Projeto de Lei 
n. 10.805/22, de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Lei n. 10.806/22, de 
autoria do vereador Ayrton Araújo; Projeto de Lei n. 10.807/22, de autoria 
do vereador Professor Riverton; Projeto de Lei n. 10.808/22, de autoria do 
vereador João César Mattogrosso; e Projetos de Decreto Legislativo do n. 
2.500/22 ao n. 2.505/22, de autoria do vereador Papy. Na Comunicação de 
Lideranças, usaram da palavra os vereadores: Tabosa, pelo PDT; Clodoilson 
Pires, pelo Pode; Coronel Alirio Villasanti, pelo União; e Professor André Luis, 
pelo Rede. Foram apresentadas as indicações do n. 22.077 ao n. 22.423. 
PALAVRA LIVRE - De acordo com o § 3º do artigo 111 do Regimento Interno, 
usou da palavra, por solicitação do vereador Papy, os estudantes João Victor 
Rezende Costa e Maurício Szczypior Marin, alunos do Colégio Status, que 
discorreram sobre o tema Luto Infantil. Na Palavra Livre para pronunciamento 
dos vereadores inscritos, usaram da palavra os vereadores Tabosa e Professor 
André Luis. GRANDE EXPEDIENTE - Foram apresentadas 19 (dezenove) moções 
de congratulações. Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovadas. 
ORDEM DO DIA - Em regime de urgência especial e em única discussão e 
votação (em bloco), Projetos de Decreto Legislativo do n. 2.500/22 ao n. 
2.505/22, de autoria do vereador Papy. A Comissão Permanente de Legislação, 
Justiça e Redação Final emitiu parecer favorável. Não havendo discussão, em 
votação nominal, aprovados por 23 (vinte e três) votos favoráveis e nenhum 
voto contrário. Em única discussão e votação, Projeto de Decreto Legislativo 
n. 2.484/22, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges. A Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final emitiu parecer favorável. 
Não havendo discussão, em votação nominal, aprovado por 25 (vinte e 
cinco) votos favoráveis e nenhum voto contrário. Em primeira discussão e 
votação, Projeto de Lei n. 10.353/21, de autoria do vereador Betinho. As 
comissões pertinentes emitiram pareceres favoráveis. Não havendo discussão, 
em votação simbólica, aprovado. Em primeira discussão e votação, Projeto 
de Lei n. 10.756/22, de autoria do vereador Otávio Trad. As comissões 
pertinentes emitiram pareceres favoráveis. Para discutir, usou da palavra o 
vereador Otávio Trad. Em votação nominal, aprovado por 25 (vinte e cinco) 
votos favoráveis e nenhum voto contrário. Em primeira discussão e votação, 
Projeto de Lei n. 10.521/22, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro. As 
comissões pertinentes emitiram pareceres favoráveis. Não havendo discussão, 
em votação simbólica, aprovado. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, O SENHOR 
PRESIDENTE, VEREADOR CARLOS AUGUSTO BORGES, DECLAROU ENCERRADA 
A PRESENTE SESSÃO, CONVOCANDO OS SENHORES VEREADORES PARA A 
SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA DEZESSETE DE NOVEMBRO, ÀS 
NOVE HORAS, NO PLENÁRIO OLIVA ENCISO. 
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2022.

Vereador Carlos Augusto Borges                      Vereador Ronilço Guerreiro
         Presidente                                                             3º Secretário
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CONHECIMENTO AO PLENÁRIO EM 17/11/2022

PROJETO DE LEI Nº 10.809/2022, DE 2022.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO DIA DA 
MULHER COMUNITÁRIA NO ÂMBITO 
DA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS 
APROVA: 

Art. 1º - Fica instituído o “Dia da Mulher Comunitária”, a ser comemorado 
anualmente no Município de Campo Grande/MS no dia 10 de março.

Parágrafo único. Entende-se como mulher comunitária, para os efeitos 
desta Lei, as mulheres dirigentes de Associações de Moradores e de entidades 
afins, sem fins lucrativos, bem como às cidadãs notadamente reconhecidas 
como uma liderança em sua comunidade.

Art. 2º O Poder Legislativo homenageará em sessão especial às 
mulheres comunitárias do Município de Campo Grande/MS.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Campo Grande-MS, 10 de novembro de 2022. 

                     
BETO AVELAR
Vereador PSD

JUSTIFICAÇÃO 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo homenagear a mulher 
comunitária que com seu carinho e garra, luta continuamente pela coletividade. 
O que a tempos atrás a presença de líderes mulheres era raridade; hoje, torna-
se uma notável realidade. Fomentado por sentimentos altruístas, o espaço que 
as mulheres vêm tomando no cenário atual, revela-se de tamanho mérito seu 
reconhecimento. 

Embora já exista o dia do líder comunitário, a ser comemorado anualmente 
no Município de Campo Grande no dia 05 de Maio, conforme preceitua a Lei 
4.575, de 21 de dezembro de 2007; acredito que o destaque em especial, as 
mulheres líderes, reforçará nosso carinho, estima e consideração, ratificando 
e corroborando ao mês de Março em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Nada mais justo que celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas 
das mulheres ao longo dos anos. E em especial as que genuinamente servem 
de maneira voluntária à nossa comunidade e concomitante ainda lutam 
paralelamente para construir uma sociedade sem desigualdade e preconceito 
de gênero.

Desse modo, Senhor Presidente tendo em vista a relevância e o 
reconhecimento das mulheres líderes que dedicam suas vidas em prol de 
suas comunidades, conto com o apoio e atenção de Vossa Excelência e dignos 
Vereadores para a aprovação do mesmo.

Campo Grande-MS, 10 de novembro de 2022. 

                    
BETO AVELAR
Vereador PSD

Projeto de Lei nº 10.811/2022.

DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE 
DE TRANSPORTE PÚBLICO NO 
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 
PARA OS PACIENTES QUE REALIZAM 
TRATAMENTO NOS CENTROS DE 
ATENÇÃO PSCICOSSOCIAL – ‘CAPS’ 
NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS,

APROVA:

Art. 1º Os pacientes que realizam tratamento nos Centro de Atenção 
Psicossocial no município de Campo Grande, comprovadamente carentes, 
são isentas do pagamento de bilhete de passagem nos veículos de transporte 
coletivo municipal de Campo Grande, na forma de regulamentação do Poder 
Executivo.

Art. 2º Esta Lei deverá ser regulamentada em um prazo máximo de 01 
(um) ano a contar de sua publicação.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande – MS, 11 de novembro de 2022.

Prof. André Luis
Vereador - REDE

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado tem por objetivo criar a isenção de 
tarifa ao paciente em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial, bem 
como seu acompanhante.

A instituição da gratuidade e do desconto no transporte público, deu 
direitos à alguns usuários a não pagarem a passagem, ou a não pagá-la 
integralmente. Importante salientar que a acessibilidade social no transporte 
púbico, permite que grupos vulneráveis economicamente consigam ter o 
acesso a serviços que os Centros de Atenção Psicossocial oferecem, dando 
assim a efetiva conquista da cidadania.

É importante salientar a relevância da capacidade das pessoas 
se deslocarem para realizarem suas atividades. Sua mobilidade está 
intrinsecamente ligada as atividades a serem desenvolvidas.

As capacidades são valores gerais que guiam uma sociedade no 
estabelecimento das necessidades humanas básicas cujo atendimento em 
nível adequado permite ter uma vida digna. Devem-se considerar as variações 
das capacidades e das necessidades a fim de que seja possível o justo exercício 
das funcionalidades, ou seja, a realização das atividades da vida diária – tudo 
aquilo que as pessoas desejam e conseguem executar com suas capacidades.

Vários fatores, como a renda, a idade ou o sexo, influenciam a mobilidade, 
que pode sofrer redução permanente ou temporária. E aqui evidenciamos 
sobre a necessidade de proporcionar a garantia de locomoção a pessoas que 
se encontram em tratamento para poderem se deslocar até os Centros de 
Atenção Psicossocial – CAPS, no município de Campo Grande.

A Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 196, veio consagrar a 
universalidade da saúde, e, em 1990, foram engendradas no nosso ordenamento 
jurídico as Leis n.º 8.080 e n.º 8.142 que regulamentaram o Sistema Único 
de Saúde (SUS). A primeira fortaleceu o caráter universal e público do 
direito humano à saúde, pois é para todas as pessoas e é dever do Estado 
(governos federal, estadual e municipal) e com esta ampliação, estabeleceu 
uma novidade: a descentralização dos serviços de saúde, colocando-os mais 
próximos da população e de acordo com sua realidade; já a segunda decreta 
que, sem participação, não se efetiva o direito humano à saúde, determinando 
a necessária criação das Conferências e Conselhos, além de definir os recursos 
(tetos para as três esferas de governo).

Ademais, as políticas de transporte são diretamente responsáveis por 
garantir a mobilidade, possibilitando que o acesso ao espaço público seja 
universal.

Ampliar o benefício de transporte público aos pacientes que estão em 
tratamento pelos Centros de Atenção Psicossocial e a seus acompanhantes é 
uma ação mínima do município em favor de cidadãos que sofrem socialmente 
e economicamente, e precisam do acesso ao tratamento.

Do exposto, requeiro apoio aos nobres pares para aprovação do presente 
projeto. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2022.

Prof. André Luis
Vereador - REDE

PROJETO DE LEI N 10.812/2022

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
MUNICIPAL O INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
EVANGELISTA TIRADENTES – IDSET.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, MS.
APROVA:

Art.1° Fica declarada a Utilidade Pública Municipal para o Instituto de 
Desenvolvimento Social e Evangelista Tiradentes – IDSET,  com sede na cidade 
de Campo Grande–MS. 

Art. 2º. Cessarão os efeitos da Declaração de Utilidade Pública Municipal 
caso a entidade deixe de cumprir as exigências previstas na Lei n. 4.880, de 3 
de agosto de 2010.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Campo Grande, MS, 11 de novembro de 2022.

DR. VICTOR ROCHA
Vereador

JUSTIFICATIVA

 A finalidade do presente Projeto de Lei é declarar de Utilidade Pública 
Municipal o Instituto de Desenvolvimento Social e Evangelista Tiradentes 
– IDSET, pessoa jurídica sem fins lucrativos, de caráter organizacional, 
filantrópico, assistencial, recreativo e educacional, regularmente inscrita sob o 
CNPJ nº. 42.767.433/0001-17, com sede nesta capital, 

O Instituto tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, 
elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio 
ambiente, através de atividades de educação profissional, especial e ambiental, 
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além de apoiar e desenvolver projetos e atividades que tragam capacitação, 
recuperação, desenvolvimento, acolhimento e benefícios de qualquer outra 
maneira.

O trabalho do Instituto promove, colabora, coordena e executa ações e 
projetos visando à assistência social às minorias e excluídos, desenvolvimento 
econômico e combate à pobreza; promoção gratuita da educação e da saúde 
incluindo prevenção ao consumo de drogas licitas e ilícitas; promoção do 
voluntariado, de criação de estágios e colocação de  treinandos no mercado de 
trabalho e outras promoções e assistência.

O objetivo da presente propositura é a concessão do título de utilidade 
pública à entidade pretendida, uma vez que preenche todos os requisitos 
constantes na Lei Municipal Nº.4880/2010, bem como os anexos constantes à 
proposição ilustram e demonstram o nobre trabalho esportivo e assistencial por 
ela desenvolvido, por essa razão, conclamo aos Nobres Pares pela aprovação 
do respectivo projeto de lei.

DR. VICTOR ROCHA
Vereador

PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 505, de 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

INSTITUI O CÓDIGO DE ÉTICA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE. Faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos Servidores Públicos 
do Poder Legislativo Municipal de Campo Grande (MS). 

Parágrafo único. Para fins desta resolução, entendem-se por: 

I - servidor público: todo aquele que, por força de lei, contrato 
ou de qualquer ato jurídico, preste serviços à Câmara Municipal de Campo 
Grande (MS) como servidor estatutário ou com vínculo de natureza 
temporária, excepcional ou eventual, ainda que não remunerado, inclusive os 
servidores inativos, em gozo de licença ou afastado;

II – autoridade competente: Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande (MS) ou servidor formalmente delegado para a prática dos 
atos dispostos no presente Código. 

Art. 2º Esta resolução tem a finalidade de orientar os servidores 
públicos da Câmara Municipal de Campo Grande (MS) sobre as normas gerais 
de conduta, comportamento e atitudes, com os seguintes objetivos:

I - fortalecer a imagem institucional;

II - criar ambiente adequado ao convívio social;

III - promover a prática e a conscientização de princípios de 
conduta;

IV - instituir instrumento referencial de apoio à decisão ética 
cotidiana; e

V - fortalecer o caráter ético.

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º A conduta dos servidores públicos desta Casa de Leis 
será guiada pelo comportamento ético, que deve nortear o exercício do cargo 
ou função no ambiente de trabalho, observados os seguintes princípios e 
valores:

I - legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e 
eficiência; 

II - supremacia do interesse público sobre o privado;

III - honestidade, discrição, urbanidade, decoro e boa-fé;

IV - zelo permanente pela imagem e integridade institucional, 
profissional e pessoal;

V - sigilo profissional e imparcialidade;

VI - neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica, 
de modo a evitar que elas influenciem a capacidade de desempenhar as 
responsabilidades profissionais com imparcialidade;

VII - defesa do elemento ético e zelo pela excelência na prestação 
dos serviços de sua responsabilidade; e

VIII - equilíbrio, razoabilidade e a proporcionalidade entre a 
legalidade e a finalidade, a fim de consolidar a moralidade do ato administrativo 
que efetivar.

Parágrafo único. As atividades do servidor público 
devem ser norteadas por valores éticos e morais, ainda que fora do 
exercício da função, pois o seu comportamento reflete a vocação do 
próprio poder estatal, preservando a honra e o conjunto de valores 
morais e éticos dos agentes públicos.

CAPÍTULO III
DAS REGRAS DE CONDUTA E RELACIONAMENTO

Art. 4º Nas relações estabelecidas com públicos diversos, 
o servidor público deve apresentar conduta equilibrada e isenta, não 
participando de transações ou atividades que possam comprometer a sua 
dignidade profissional ou desabonar a sua imagem pública, bem como a da 
Câmara Municipal.

§ 1º O exercício do cargo ou da função pública deve ser 
profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público.

§ 2º Os fatos e atos verificados na conduta cotidiana da vida 
privada do servidor público poderão influenciar no conceito de sua vida 
funcional.

Art. 5º O servidor público deverá pautar o seu comportamento 
consoante as seguintes diretrizes:

I - no relacionamento com autoridades públicas: respeito 
às regras protocolares, às respectivas competências e à coordenação 
estabelecida para a ação;

II - no relacionamento com a sociedade em geral: respeito 
aos valores, às necessidades e às boas práticas da comunidade, contribuindo 
para a construção e consolidação de uma consciência cidadã;

III - no relacionamento com a imprensa, desde que 
devidamente autorizado: observância das normas e da posição oficial 
da Câmara Municipal e cuidado com a expressão de opiniões contra a 
honorabilidade e o desempenho funcional de outro servidor público; e

IV - no relacionamento com contratados: atuação com 
profissionalismo, impessoalidade e transparência, com atenção para os 
aspectos legais e contratuais envolvidos, resguardando-se de eventuais 
práticas desleais ou ilegais de terceiros.

Art. 6º O relacionamento com os munícipes deve ser realizado 
com agilidade, presteza, qualidade, urbanidade e respeito, proporcionando 
informações claras e confiáveis e atuando de modo a harmonizar suas 
relações com a Câmara Municipal, firmado nas seguintes condutas:

I - evitar interrupções por razões alheias ao atendimento;

II - manter clareza de posições e decoro, com vistas a motivar 
respeito e confiança;

III - agir com profissionalismo em situações de conflito, 
procurando manter o controle;

IV - orientar e encaminhar corretamente, quando o atendimento 
precisar ser realizado em outro órgão ou entidade.

Art. 7º O relacionamento no ambiente de trabalho deve 
constituir-se do convívio alicerçado na cordialidade, no respeito mútuo, na 
equidade, no bem-estar, na segurança de todos, na colaboração e no espírito 
de equipe, na busca de um objetivo comum, independentemente da posição 
hierárquica ou do cargo ou função, sendo devidas as seguintes condutas:

I - contribuir com um ambiente de trabalho livre de ofensas, 
difamação, exploração, discriminação, repressão, intimidação, assédio e 
violência verbal ou não verbal;

II - compartilhar com os demais colegas os conhecimentos e as 
informações necessárias ao exercício das atividades próprias desta Casa de 
Leis, respeitadas as normas relativas ao sigilo;

III - dispensar aos servidores ativos, aposentados ou 
licenciados e aos atuais e ex-colaboradores o mesmo tratamento, quando 
estes demandarem serviços administrativos no exercício de atividades 
profissionais;

IV - não permitir que interesse de ordem pessoal, simpatias ou 
antipatias interfiram no trato com colegas, público em geral e no andamento 
dos trabalhos;

V - não prejudicar deliberadamente, no ambiente de trabalho ou 
fora dele, por qualquer meio, a imagem da Câmara Municipal ou a reputação 
de seus agentes públicos;

VI - abster-se de emitir opinião ou adotar práticas que 
demonstrem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, gênero, credo 
e quaisquer outras formas de discriminação ou que possam perturbar o 
ambiente de trabalho ou causar constrangimento aos demais agentes 
públicos; e

VII - zelar pela correta utilização de recursos materiais, 
equipamentos, serviços e veículos oficiais colocados à sua disposição, no 
interesse do serviço público.

Art. 8º O servidor público ocupante de cargo em comissão, 
função de confiança ou que mantenha vínculo de trabalho com a Câmara 
Municipal, que coordene, supervisione ou gerencie outros servidores públicos 
deve:

I - ser ético e agir de forma clara e inequívoca, buscando ser 
exemplo de moralidade e profissionalismo;

II - buscar meios de propiciar um ambiente de trabalho 
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harmonioso, cooperativo, participativo e produtivo; e

III - agir com urbanidade e respeito, tratando as questões 
individuais com discrição.

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS E DEVERES DOS SERVIDORES

Art. 9º São direitos dos servidores públicos:

I - trabalhar em ambiente adequado, que preserve sua integridade 
física, moral, mental e psicológica e o equilíbrio entre a vida profissional e a 
familiar;

II - ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e 
reconhecimento de desempenho individual, remuneração, promoção e 
movimentação, bem como ter acesso às informações que lhe forem inerentes;

III - participar das atividades de capacitação e treinamento 
necessárias à sua qualificação e aperfeiçoamento profissional;

IV - estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, 
podendo expor ideias, pensamentos e opiniões, inclusive para discutir aspecto 
controverso em instrução processual ou em fiscalização;

V - ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, 
que somente a ele digam respeito, inclusive médicas, que ficarão restritas 
a ele próprio e aos servidores públicos responsáveis pelo tratamento dessas 
informações.

Art. 10. São deveres dos servidores públicos:

I - conhecer e cumprir as normas formalmente estabelecidas 
e recomendadas por autoridade competente do Poder Legislativo Municipal, 
com o objetivo de desempenhar suas atribuições com competência e 
responsabilidade, para obter e manter elevados níveis de eficiência na execução 
dos seus trabalhos;

II - resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos e 
outros agentes públicos ou interessados que visem a obter quaisquer favores, 
benesses ou vantagens indevidas, em decorrência de ações ou omissões 
imorais, ilegais ou antiéticas, e denunciá-las à autoridade competente;

III - manter neutralidade no exercício profissional, conservando 
sua independência em relação às influências ideológicas, religiosas ou políticas, 
de modo a evitar que estas venham a afetar sua capacidade para desempenhar 
com imparcialidade suas responsabilidades profissionais;

IV - abster-se de conduta que possa caracterizar preconceito, 
discriminação, constrangimento, assédio de qualquer natureza, desqualificação 
pública, ofensa ou ameaça a terceiros ou aos demais agentes públicos do Poder 
Legislativo Municipal;

V - representar imediatamente à chefia ou autoridade competente 
todo e qualquer ato, fato ou ação que tenha tomado conhecimento, em razão 
do cargo ou função, que seja contrário ao interesse público e/ou prejudicial ao 
Poder Legislativo Municipal e à sua imagem institucional;

VI - evitar quaisquer ações ou relações conflitantes ou 
potencialmente conflitantes, com suas responsabilidades funcionais, situação 
patrimonial, atividades econômicas ou profissionais que, real ou potencialmente, 
possam suscitar conflito de interesses;

VII - abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder 
ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público;

VIII - comparecer ao trabalho, nos horários determinados, 
demonstrando comprometimento com o Poder Legislativo Municipal, 
reconhecendo que sua ausência ao serviço provoca prejuízos ao interesse 
público;

IX - exercer suas tarefas com agilidade, presteza e eficiência, 
procedendo com honestidade, probidade e tempestividade, escolhendo sempre 
a opção que melhor se adequar à ética e ao interesse público;

X - não retardar qualquer prestação de contas ou manifestação, 
condição essencial para gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade, 
que estiver sob sua responsabilidade;

XI - apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, 
evitando o uso de vestuário e adereços que comprometam a imagem 
institucional e a neutralidade profissional;

XII- utilizar os materiais fornecidos para a execução do trabalho 
com economia e consciência, evitando o desperdício e contribuindo para a 
sustentabilidade; e

XIII - velar pela adequada aplicação das normas constitucionais, 
dos princípios, das leis e dos regulamentos, bem como denunciar à autoridade 
superior quando testemunhar infração às normas desta resolução.

Art. 11. São condutas exigidas dos servidores públicos:

I - refutar, de maneira inequívoca, quaisquer comissões, presentes, 
benefícios ou favores, para si ou para terceiros, de órgãos, entidades ou pessoas 
que estejam sob subordinação e que possam comprometer ou restringir seu 
desempenho funcional;

II - declarar-se suspeito ou impedido para o exercício de sua 
função pública no Legislativo Municipal, conforme a legislação pertinente;

III - estar preparado para esclarecer questionamentos acerca das 
suas competências, estabelecidas em legislação própria;

IV - manter a necessária cautela no manuseio de papéis de 
trabalho, documentos extraídos de sistemas informatizados, exibição, gravação 

e transmissão de dados em meios eletrônicos, a fim de que deles não venham 
tomar ciência pessoas não autorizadas;

V - cumprir os horários e os compromissos agendados, exercendo 
as prerrogativas do cargo com dignidade e respeito à causa pública;

VI - alertar os demais servidores, quando necessário, das sanções 
aplicáveis em virtude de sonegação de processo, documento ou informação e 
obstrução ao livre exercício das atividades de controle interno e externo;

VII - denunciar quaisquer ações que venha a sofrer ou atos ou 
fatos que tenha conhecimento que protelem a decisão dos feitos, que limitem 
sua independência ou criem restrições à sua atuação;

VIII - observar no exercício da função as regras desta norma de 
conduta ética e disciplina.

CAPÍTULO V
DO COMBATE AO ASSÉDIO E À DISCRIMINAÇÃO

Art. 12. No tratamento das condutas de assédio e discriminação, 
envolvendo relações socioprofissionais, considera-se:

I - assédio moral: processo contínuo e reiterado de condutas 
abusivas que, independentemente de intencionalidade, atente contra a 
integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador, por meio da 
degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, exigência 
de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, 
humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo 
psicológico;

II - assédio moral organizacional: processo contínuo de condutas 
abusivas amparado por estratégias organizacionais e/ou métodos gerenciais 
que visem a obter engajamento intensivo dos funcionários ou excluir aqueles 
que a instituição não deseja manter em seus quadros, por meio do desrespeito 
aos seus direitos fundamentais;

III - assédio sexual: conduta de conotação sexual praticada contra 
a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por 
palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com o efeito de perturbar 
ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador;

IV - discriminação: compreende toda distinção, exclusão, restrição 
ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, 
opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, 
identidade e expressão de gênero, ou qualquer outra que atente contra o 
reconhecimento ou exercício, em condições de igualdade, dos direitos e 
liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laboral ou 
em qualquer outro da vida pública.

Art. 13. Será assegurado o acesso a medidas de acolhimento, 
escuta, acompanhamento e orientação a todas as mulheres afetadas 
por situações de assédio e discriminação no âmbito institucional através 
da Procuradoria da Mulher (apenas competência para fatos envolvendo 
mulheres) da Câmara Municipal de Campo Grande, com o objetivo de 
possibilitar a denúncia de assédio ou discriminação e o primeiro atendimento 
à mulher afetada pelo fato.

Parágrafo único. A atuação da Procuradoria da Mulher será 
resguardada pelo sigilo profissional, a fim de minimizar riscos psicossociais e 
promover a saúde mental no trabalho. 

CAPÍTULO VI 
DAS VEDAÇÕES

Art. 14. É vedado ao servidor público:

I - divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de 
informações sigilosas obtidas por qualquer forma em razão do cargo ou função 
e, ainda, de relatórios, instruções e informações constantes em processos cujo 
objeto ainda não tenha sido apreciado, sem prévia autorização da autoridade 
competente;

II - manifestar-se em nome da Câmara Municipal quando não 
autorizado e habilitado para tal;

III - alterar ou deturpar, de qualquer forma, o teor de documentos 
ou informações que deva encaminhar para providências, utilizando-se da boa-
fé das pessoas ou órgãos;

IV - praticar conduta reiterada no sentido de desgastar o equilíbrio 
emocional de colegas, seja por meio de atos, palavras ou gestos, que vise o 
enfraquecimento da vítima ou seu desequilíbrio emocional;

V - atribuir a outrem conduta ou erro próprio, bem como, a 
contrário senso, apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem;

VI - entreter-se no horário de expediente com assuntos, trabalhos, 
estudos e leituras incompatíveis com sua função e que prejudiquem a presteza 
e eficiência na execução de suas atribuições;

VII - utilizar-se dos meios ou instrumentos de comunicação da 
Câmara Municipal para tratar de interesses particulares, bem como receber 
pessoas para tratar de assuntos assemelhados;

VIII - exercer o comércio e fazer divulgação de produtos e 
serviços dentro das instalações da Câmara Municipal, bem como permitir que 
terceiros o façam, salvo com prévia autorização de autoridade competente;
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IX - exercer atividade profissional aética ou incompatível com a 
função pública e os ditames constitucionais e legais que regem a atuação de 
agentes públicos, evitando se ligar a empreendimentos de cunho duvidoso;

X - receber vantagens indevidas, tais como doações, benefícios 
ou cortesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas, 
ressalvadas aquelas sujeitas às normas de reciprocidade, oferecidas às 
autoridades estrangeiras, bem como aceitar presentes.

Parágrafo único. Não se consideram presentes, para 
os fins do inciso X deste artigo, os brindes que não tenham valor 
comercial ou que sejam distribuídos por entidades de qualquer 
natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por 
ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas.

Art. 15. O servidor público não pode participar, 
declarando-se suspeito, de fiscalização ou de instrução de processo 
de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, 
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Parágrafo único. A vedação se estende a pessoas 
com quem o servidor público mantenha, ou manteve, amizade ou 
inimizade, e as que envolvam órgão ou entidade as quais este tenha 
mantido vínculo profissional, nos últimos dois anos.

TÍTULO II
DA COMISSÃO DE ÉTICA

Art. 16. A Comissão de Ética da Câmara Municipal de 
Campo Grande é um colegiado de natureza pedagógica, consultiva, 
deliberativa e de caráter permanente, e tem por finalidade monitorar 
e propor aperfeiçoamento na cultura ética desta Casa de Leis, 
orientando sobre sua aplicação e apurando condutas em desacordo 
com esta norma.

Art. 17. A Comissão de Ética será formada por três 
servidores públicos, e em igual número de suplentes, escolhidos 
dentre integrantes do quadro de pessoal administrativo da Câmara 
Municipal, sendo, no mínimo, dois dos titulares ocupantes de cargo 
efetivo.

§1º A escolha dos membros e a designação da Comissão 
de Ética caberá à autoridade competente e deverá recair em 
servidores de comprovada idoneidade em suas condutas e que nunca 
sofreram punição administrativa ou penal.

§2º Os membros da Comissão de Ética exercerão o 
mandato por dois anos, permitida a recondução.

§ 3º Dentre os servidores efetivos, a autoridade 
competente escolherá o presidente da Comissão. 

§ 4º Os membros da Comissão de Ética, titulares ou 
suplentes, não poderão integrar comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar. 

§ 5º Servidor público em estágio probatório não poderá 
integrar a Comissão de Ética. 

§ 6º O ato de designação dos membros titulares, do 
presidente e dos suplentes da Comissão de Ética será publicado no 
Diário Oficial.

Art. 18. Compete à Comissão de Ética:

I - orientar sobre questões que envolvam a ética 
profissional do servidor e dos demais agentes públicos e dirimir as 
dúvidas a respeito da interpretação e aplicação das disposições desta 
resolução;

II - receber representações ou denúncias contra 
servidores públicos em exercício, de qualquer cidadão, e tomar as 
devidas providências;

III - apurar condutas de servidores públicos em 
exercício, instruir e conduzir processos éticos, sem eximir-se de 
fundamentar as proposições de aplicação de sanção ética;

IV - fazer recomendações ou sugerir à autoridade 
competente normas complementares para aplicação desta resolução 
e/ou para suprir omissões;

V - apresentar este Código de Ética em ação de 
ambientação de novos servidores e realizar eventos para divulgação 
dos princípios, diretrizes e normas, visando à capacitação funcional 
dos servidores em estágio probatório, em articulação com a Escola do 
Legislativo da Câmara Municipal de Campo Grande;

VI - fornecer aos responsáveis dos setores de recursos 
humanos, para registros na ficha funcional, informações sobre os 
resultados de apuração de conduta ética realizadas pela Comissão;

VII - manifestar-se sobre matérias de sua competência 
e quanto à adequação de imposições que tenham por objeto assuntos 
submetidos à sua apreciação;

VIII - registrar em ata todos os procedimentos, reuniões 
e manifestações que empreender; e

IX - apoiar a Escola do Legislativo da Câmara Municipal 
de Campo Grande em atividades ou eventos de capacitação para 
disseminação de normas e regras constantes desta resolução.

Art. 19. Ao presidente da Comissão de Ética, além 
da função principal de orientar e aconselhar sobre a conduta ética 

funcional e profissional aos agentes públicos, cabem as seguintes 
atribuições:

I - propor a instauração de processo ético, para apuração 
de infração aos princípios e às normas desta resolução;

II - responsabilizar-se pela correta condução e 
coordenação dos trabalhos da Comissão;

III - promover a instrução e elaborar relatórios e 
proposições referentes aos trabalhos da Comissão;

IV - convocar e presidir as reuniões do colegiado;

V - decidir os casos de urgência, ad referendum da 
Comissão;

VI - convocar membro suplente da Comissão, quando 
necessário, para substituir membro titular.

Art. 20. Aos membros da Comissão de Ética compete:

I - manter discrição e sigilo sobre os processos éticos 
instaurados e matérias inerentes à sua função; e

II - participar de todas as reuniões da Comissão, salvo 
por motivo previamente justificado ao seu Presidente.

Art. 21. São deveres dos integrantes da Comissão de 
Ética, além dos previstos nesta resolução, para todos os servidores 
públicos:

I - manter discrição e sigilo sobre as matérias e 
procedimentos inerentes à sua função;

II - zelar pela aplicação desta resolução e da legislação 
pertinente.

§ 1º Está impedido de apurar denúncias sobre atos 
praticados em contrariedade às normas desta Resolução o integrante 
da Comissão que tiver envolvimento, mesmo que indireto, nos fatos 
ou ações representadas.

§ 2º O integrante da Comissão que infringir disposição 
desta norma será, automaticamente, suspenso e substituído até 
a apuração definitiva dos fatos e, se penalizado, será dispensado, 
ficando vedado seu retorno e nova indicação para integrar esse 
colegiado.

TÍTULO III
DO PROCESSO ÉTICO

CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 22. O processo ético, em conformidade com esta 
resolução será instaurado pela Comissão de Ética, por determinação 
da autoridade competente, que poderá ser:

I - de ofício;

II – mediante representação ou denúncia formulada à 
Procuradoria da Mulher ou à Ouvidoria. 

§ 1º A representação ou denúncia deverá estar 
acompanhada da documentação com a qual se pretende provar o 
alegado, identificação do representado ou denunciado e tipificação do 
comportamento ou atitude aética do servidor público.

§ 2º As denúncias e representações encaminhadas serão 
recebidas, tratadas e apuradas sob o título de ‘processo ético’, em 
conformidade com as disposições desta resolução, pela Comissão de 
Ética, sendo vedada a denúncia anônima. 

§ 3º Não havendo ofensa às normas previstas neste Código de 
Ética, o Presidente da Câmara poderá determinar o arquivamento de 
plano da representação ou denúncia. 

Art. 23. Se de imediato ou durante a instrução processual 
ficar evidenciado que a representação ou denúncia envolve falta 
disciplinar, a autoridade competente poderá determinar a instauração 
de sindicância ou processo administrativo disciplinar, conforme a 
gravidade da ocorrência, nos termos da Lei Complementar n. 190, de 
22 de dezembro de 2011.

Art. 24. Determinada a instauração do processo, nos 
termos do art. 22 deste Código de Ética, a Comissão deverá analisá-
lo, preliminarmente, sob o aspecto de admissibilidade, verificando a 
possibilidade jurídica, a legitimidade, a legalidade e o interesse de 
agir e, em caso de ofensa a qualquer desses elementos, encaminhar 
manifestação à autoridade competente para deliberação.

Art. 25. Preenchidos os requisitos de admissibilidade 
dispostos no artigo anterior, a Comissão citará o representado para 
que, no prazo improrrogável de dez dias úteis, apresente defesa. 

§ 1º É assegurado ao servidor o direito de acompanhar 
o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e 
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas.

§ 2º O presidente da comissão poderá denegar 
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fundamentando sua decisão, pedidos considerados impertinentes, 
meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento 
dos fatos.

§ 3º Antes da citação do servidor público indiciado, a 
instauração do processo ético deverá ser publicada no Diário Oficial, 
com omissão dos nomes dos interessados. 

Art. 26. Considerar-se-á revel o indiciado que, 
regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. 

§1º A revelia será declarada, por termo, nos autos do 
processo e devolverá o prazo para a defesa. 

§2º Para defender o indiciado revel, a autoridade 
competente designará um servidor como defensor dativo, que deverá 
ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível 
de escolaridade igual ou superior ao do representado. 

Art. 26. A Comissão avaliará a necessidade de realização 
de audiência para depoimentos, pessoal e testemunhal, e instruir o 
processo ético com outras provas documentais. 

Art. 27. Verificada a necessidade de audiência, o 
representante e o representado, bem como as testemunhas deverão 
ser convocados para a realização da sessão com antecedência mínima 
de três dias úteis para que, no dia e horário designados pela Comissão 
de Ética, compareçam à audiência para prestar depoimento ou firmar 
testemunho.

§ 1º A condução da audiência ficará a cargo do Presidente 
da Comissão, que fará perguntas, bem como os outros membros, sendo 
permitidas perguntas por parte do representante ou representado 
quando ouvidas as testemunhas, as quais poderão ser indeferidas pelo 
Presidente da Comissão se impertinentes. 

§ 2º Iniciar-se-á a audiência do processo ético com o 
depoimento do representante, vedada a presença do representado, 
que será ouvido, ao final, em separado.

§ 3º Os depoimentos das testemunhas serão tomados com 
a presença do representante e do representado, iniciando-se pelas do 
representante, sendo vedada a presença das demais testemunhas, 
que serão ouvidas, separada e posteriormente.

§ 4º Os termos das audiências serão registrados em ata, 
assinada por todos os presentes, membros da Comissão, representante, 
representado e, quando houver, as testemunhas ouvidas.

Art. 28. Não havendo outras provas a produzir, lavrar-se-á 
termo de encerramento da instrução, cabendo ao Presidente elaborar o parecer 
e, em sessão reservada, submeter ao julgamento da Comissão de Ética, que 
proferirá sua decisão.

Parágrafo único. O Presidente da Comissão terá o prazo 
de vinte dias, contados do encerramento da instrução, para produzir 
o parecer. 

 

Art. 29. O processo ético deverá tramitar em sigilo até o 
seu término, só tendo acesso aos documentos e às informações, além 
dos membros da Comissão, as partes e procuradores. 

Art. 30. Os setores integrantes da organização 
administrativa da Câmara Municipal, sob pena de responsabilidades de 
sua chefia, atenderão com presteza as solicitações da Comissão de Ética, 
inclusive quanto à requisição de técnicos e peritos, devendo comunicar pronta e 
justificadamente a impossibilidade de atendimento, em caso de força maior.

Art. 31. O prazo para a conclusão e julgamento do processo 
ético não poderá exceder a noventa dias, contados da intimação do 
representado, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as 
circunstâncias o exigirem. 

CAPÍTULO II
DA DECISÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA

Art. 32. A violação de disposições das normas de conduta 
ética e disciplina constitui infração ética, sujeitando aquele que 
desrespeitá-las às sanções e medidas administrativas estabelecidas 
nesta resolução.

Art. 33. A infringência a condutas, deveres ou vedações 
determinadas nesta resolução acarretará em Censura Ética, aplicável a 
todos os servidores públicos, independentemente de seu vínculo, ativo 
ou não, que responderem ao processo ético, com parecer conclusivo 
procedente sobre condutas aéticas praticadas em desconformidade 
com as previsões desta norma.

§ 1º O ato de imposição da sanção mencionará sempre o 
fundamento legal e a causa da sua aplicação.

§ 2º O exercício de apuração de falta ética prescreve em 
dois anos.

§ 3º O prazo de prescrição começa a ser contado a partir 
da data do conhecimento do fato.

§ 4º A instauração de processo ético interrompe a 
prescrição.

§ 5º A pena de censura ética terá seu registro cancelado, 
após o decurso de três anos de sua aplicação, se o servidor não houver, 
nesse período, praticado nova violação às normas estipuladas nesta 
Resolução.

Art. 34. No prazo de vinte dias, contados da elaboração 
do parecer pelo presidente, nos termos do art. 29 desta resolução, a 
Comissão proferirá a sua decisão. 

Parágrafo único. Reconhecida pela comissão a 
improcedência da representação ou denúncia do servidor, a autoridade 
instauradora do processo determinará o seu arquivamento. 

Art. 35. A sanção prevista deverá ser publicada no Diário 
Oficial, com omissão dos nomes dos interessados, e registrada nos 
assentamentos funcionais do servidor público, para todos os efeitos 
legais e, quando for o caso, comunicada ao órgão de lotação do servidor 
cedido ou à empresa que presta serviços à Câmara Municipal.

§ 1º Na hipótese de constar nos assentamentos funcionais 
registro de aplicação de Censura Ética, a unidade de gestão de 
pessoas deverá prestar esta informação nos procedimentos relativos 
à designação de servidor para função de confiança ou nomeação para 
cargo em comissão.

§ 2º É vedada a expedição de certidão de penalidade 
aplicada, salvo quando requerida pelo próprio interessado ou, 
devidamente justificada, por autoridade pública para instrução de 
processo disciplinar ou judicial.

Art. 36. É de quinze dias, contados a partir da ciência da 
decisão, o prazo para recorrer. 

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade 
competente, que terá o prazo de trinta dias para decidir. 

Art. 37. Sempre que a conduta do servidor público ou sua 
reincidência ensejar, além das sanções éticas aplicadas, a imposição de 
penalidade por infração disciplinar, a Comissão de Ética deverá propor 
ao Presidente da Câmara a instauração de processo administrativo 
disciplinar, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 38. A aplicação da sanção prevista nesta resolução 
não implica em prejuízo das penalidades previstas no regime jurídico 
específico, aplicável ao cargo ou função, e das responsabilidades 
penais, civis e administrativas estabelecidas em Lei.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39. A autoridade que tiver conhecimento de comportamento 
aético envolvendo servidor público fica obrigada a representar, por escrito, ao 
Presidente da Câmara Municipal, a fim de que seja verificada a ocorrência de 
conduta que fere disposições deste Código de Ética.

Art. 40. Todo ato de posse em cargo, efetivo ou comissionado, 
deverá ser acompanhado da prestação de compromisso de acatamento e 
observância das regras estabelecidas nesta resolução.

Art. 41. A Comissão de Ética ao receber representações ou 
denúncias sobre condutas irregulares de servidores públicos cedidos ao Poder 
Legislativo Municipal, após sua apuração, submeterá o resultado ao Presidente 
da Câmara para encaminhamento ao titular do órgão de origem.

Art. 42. Quando o assunto a ser apreciado pela Comissão de Ética 
envolver parentes ascendentes, descendentes ou colaterais, até o terceiro grau, 
de membro titular, este ficará impedido de participar do processo, assumindo, 
automaticamente, um suplente convocado pelo Presidente da Comissão.

Parágrafo único. Eventual conflito de interesse envolvendo 
componente da Comissão deverá ser informado, por este, ao Presidente da 
Comissão.

Art. 43. A nomeação da primeira Comissão dar-se-á no prazo de 
trinta dias da publicação desta Resolução, pelo Presidente da Câmara Municipal, 
com mandato de seus membros até o final da legislatura, e as subsequentes 
constituídas conforme dispõe o art. 17 desta Resolução, no prazo de 15 dias 
após o início das atividades legislativas desta Casa de Leis.
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Art. 44. Nos casos omissos, aplicar-se-ão as disposições do 
Estatuto do Servidor Público do Município de Campo Grande.

Art. 45. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Campo Grande (MS), 10 de novembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DELEI PINHEIRO
1º Secretário

JUSTIFICATIVA

A presente Proposição visa instituir o Código de Ética dos servidores 
públicos da Câmara Municipal de Campo Grande.

A ética é uma ciência que analisa e estuda os valores e virtudes 
do ser humano, a fim de produzir regras e condutas a serem adotadas para 
que o convívio em sociedade aconteça de forma ordenada e justa. 

Nas relações organizacionais atuais, tem-se a identificação 
de que a ética pode ser considerada uma essência de sucesso para as 
organizações modernas. 

O Código de Ética tem como finalidade desenvolver, formalizar e 
implantar valores, servindo de guia para a orientação da conduta profissional 
de todos os servidores que fazem parte da Câmara Muncipal, considerando 
que as pessoas demonstram níveis mais elevados de comprometimento ao 
sentir que o Poder Legislativo Municipal trabalha com lisura e integridade. 
É o chamado exemplo, o qual contribui para a disseminação destes valores 
dentro e fora da organização. 

Face ao exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 
aprovação da presente Resolução.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DELEI PINHEIRO
1º Secretário

PROJETO DE LEI Nº. 10.810/2022
  
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO AMEM 
ALCANÇANDO MENINOS E MENINAS, 
COM SEDE NA CIDADE DE CAMPO 
GRANDE-MS. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS, 
 

APROVA: 

Art. 1º. Fica declarada a Utilidade Pública Municipal para a Associação 
AMEM Alcançando Meninos e Meninas, com sede na cidade de Campo Grande–
MS. 

Art. 2º. Cessarão os efeitos da Declaração de Utilidade Pública Municipal 
caso a entidade deixe de cumprir as exigências previstas na Lei n. 4.880, de 3 
de agosto de 2010.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2022. 
 

                                               CLODOILSON PIRES
                                               VEREADOR-PODEMOS
                                                

JUSTIFICATIVA

O projeto de Lei visa declarar de utilidade pública a  Associação AMEM 
Alcançando Meninos e Meninas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com finalidade filantrópica, associação que atua de forma contínua, 
permanente e planejada nas áreas de: Assistência Social, Educação, Lazer e 
Cultura, nos termos das normas vigentes.

A Associação tem como objetivo institucional promover atividades, em parceria 
com todas as esferas de governo, e também com o setor privado, por meio 
de políticas sociais, com o intuito de contribuir para a educação de crianças 
e adolescentes, através de aprendizagem por princípios, reforço escolar, 
oficina de artes de teatro, de música, de dança, de esporte (futebol), oficina 
de cozinha, dinâmica de grupo interdisciplinar, contação de história, atividade 
lúdica, colaboradores e trabalho voluntário. 

Oportuno, ainda, constar que a associação foi constituída por prazo 
indeterminado e que a entidade, por ser uma associação, é regida pelo Código 
Civil, o qual em seu artigo 53 a 61, disciplina as condições para a constituição, 
dissolução, finalidades, disposições estatutárias, direitos e deveres dos 
associados e demais mandamentos legais. 

Na análise do estatuto verifica-se que a associação atende ao que é exigido 
na legislação municipal, sendo portanto, merecedora de receber o ato de 
Declaração de Utilidade Pública por esta Casa Legislativa Municipal, podendo 
expandir, conforme determina seu estatuto, ainda mais nas áreas em que há 
previsão de atuação, inclusive na facilitação de aprovações de projetos junto 
ao Poder Público.

Neste sentido, solicito aos nobres pares que promovam a competente e 
necessária análise ao Projeto de Lei proposto, e que consequentemente votem 
favoráveis à aprovação do mesmo, em atendimento ao interesse público. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2022. 

                                                                 
CLODOILSON PIRES
VEREADOR-PODEMOS 


