
 
       LEI COMPLEMENTAR Nº 008/97, DE 08/04/97 

 
 
 

"Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 22 da Lei 
Complementar Municipal nº 05, de 21 de junho de 199 5." 

 
 
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO 

SUL, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

 
Art. 1º - Fica acrescentado Parágrafo Único, ao artigo 22 da  Lei Complementar 

Municipal nº 005, de 21 de junho de 1995, com o seguinte teor: 
 
                    Art. 22 -................................... 
 
Parágrafo Único - O Servidor colocado a  disposição da Prefeitura Municipal, com 

ou sem ônus para a origem, não poderá perceber pelo exercício do cargo, valor 
superior aos vencimentos e vantagens dos cargos de Provimento em Comissão dos 
servidores  do mesmo nível. 

 
Art. 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

de Coxim/MS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI COMPLEMENTAR Nº 009/97, DE 08/04/97 
 
 

"Altera o inciso III, do artigo 13 e artigo 30 do C ódigo 
Tributário Municipal, e dá outras providências." 

 
 
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO 

SUL, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

 
Art. 1º - O inciso III, do artigo 13, do  Código Tributário Municipal, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 
Art. 13 - ..................................................................... 
                          
III - sejam aposentados, pensionistas ou incapacitados que comprovarem renda 

familiar de até 03 (três) salários mínimos vigente no país, desde que sejam 
proprietários ou possuidores  de uma única propriedade urbana; 

  
Art. 2º - Todas as  penalidades   pecuniárias  estabelecidas nos artigos 30 e 54 do 

Código Tributário Municipal ou legislação complementar, relativas ao Imposto Sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana e ao Imposto Sobre Serviços, serão calculadas 
a partir da data da vigência desta Lei, pelas fórmulas seguintes:  

 
§ 1º - A falta de  pagamento do  Imposto  Sobre Propriedade Predial e Territorial 

urbana nos vencimentos fixado sujeitará o contribuinte: 
 
I - a atualização monetária do valor dos créditos  tributários; 
II - a multa de 2%  (dois por cento)  sobre  o  valor do débito corrigido  

monetariamente  até  30  (trinta)  dias do vencimento; 
III - a  multa de 4% (quatro por cento) sobre o  valor do débito corrigido 

monetariamente até  60  (sessenta)  dias do vencimento; 
IV - a multa de 6% (seis por cento)  sobre  o  valor  do débito  corrigido  

monetariamente  até 90 (noventa)  dias do vencimento; 
V - a multa de 8% (oito por cento)  sobre  o  valor  do débito corrigido 

monetariamente a partir de 91 (noventa e um) dias do vencimento; e 
VI - a cobrança  de juros  moratórios  a  razão  de 0,5%  (meio por cento) ao mês, 

incidente sobre o valor do débito corrigido monetariamente no ato  do  efetivo 
pagamento. 

 
§ 2º - A  falta de pagamento  do  Imposto  Sobre Serviços no prazo fixado no 

artigo 47 e seu Parágrafo Único, ou quando for o caso, no prazo fixado no artigo 48, 
todos do Código Tributário Municipal, sujeitará o contribuinte: 

 
I - a atualização monetária do valor dos créditos  tributários; 
II - a  multa de 2% (dois por cento)  sobre  o  valor do débito atualizado de acordo 

com o índice oficial de inflação até 30 (trinta) dias do vencimento; 
III - a multa de 4% (quatro por cento) sobre  o  valor do débito atualizado 

monetariamente, a partir  do  31º  (trigésimo primeiro) dia do vencimento; 
IV - a cobrança de juros moratórios  de  0,5%  (meio por cento) ao mês sobre o 

valor atualizado monetariamente. 



 
§ 3º - As fórmulas constantes  nos §§  1º e 2º, deste  artigo, somente se aplicarão 

aos tributos do atual exercício (1997) e seguintes. 
 
Art. 3º - A concessão ou recebimento de  qualquer benefício ou incentivo  fiscal,  

incluído descontos para pagamento de tributos, somente beneficiará o contribuinte que 
não for alcançado pela Lei Municipal nº 837/96. 

 
Art. 4º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

de Coxim/MS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



LEI COMPLEMENTAR Nº 010/97, DE 23/04/97 
 
 

"Concede isenção do Imposto Sobre Serviços às 
Empresas que especifica". 

 
 
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO 

SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou 
e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Às empresas que se estabelecerem no  Município de Coxim, é concedida 

isenção do pagamento do Imposto Sobre Serviços - ISS, pelo período de 01 (um) ano, 
a contar do início de atividades constantes do Contrato Social ou da Inscrição no 
Cadastro Econômico da Prefeitura Municipal, a que ocorrer primeiro. 

 
Parágrafo Único - Será estendido o benefício  de  50% (cinqüenta por cento) no 

segundo ano e 20% (vinte por cento) no terceiro ano. Ficam excluídas do benefício 
deste parágrafo as empresas que forem exclusivamente prestadoras de serviços. 

 
Art. 2º - O benefício concedido no "caput"  não se  aplica às empresas que: 
 
I - tenham por sócio pessoa física ou jurídica que seja ou tenha sido titular ou 

sócio de outra empresa, no mesmo ramo de atividade, nos dois anos anteriores a 
expedição do alvará de localização e funcionamento;  e, 

II - sejam filiais, ou sucursais, ou originárias de  cisão, incorporação ou fusão de 
empresas já estabelecidas no Município de Coxim, na data da promulgação desta Lei. 

 
§ 1º - A concessão do benefício Não dispensa o  contribuinte do cumprimento das 

obrigações acessórias, inclusive lançamento de livros fiscais e entrega de guias de 
informações, quando da apuração do imposto, a isenção aqui estabelecida. 

 
§ 2º - O imposto apurado no período  em  vigor  o benefício deverá ser lançado 

em reserva para aumento de capital. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

de Coxim/MS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI COMPLEMENTAR Nº 011/97, DE 03/06/97 
 
 

"Altera as Tabelas 1 e 3, do Anexo I da Lei 
Complementar nº 005/95, e dá outras providências." 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele Sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - As  Tabelas 1 e 3, do Anexo I, da Lei Complementar (Municipal) nº 005, 

de 21 de junho de 1995, passa a vigorar com a redação constante do anexo desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 2º - As despesas decorrentes da edição desta  Lei  Complementar, correrão à 

cota de dotações próprias consignadas no orçamento do vigente exercício, 
suplementadas se necessário. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
ANEXO I 
 
TABELA 1 - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 
GRUPO OCUPACIONAL 1 - DIREÇÃO ASSESSORAMENTO SUPERIORES - 

DAS 
 
CARGOS COMISSÃO        SÍMBOLO     QUANT.       QUALIFICAÇÃO 
 
Secretário Municipal               DAS-1             04            Superior Completo ou  
                                                                                         capacidade notória. 
 
Chefe de Gabinete do             DAS-1             01            Superior Completo ou  
Prefeito                                                                             capacidade notória. 
 
Coordenador de Promo-         DAS-1              01           Superior Completo ou  
ção e Assist. Social                                                         capacidade notória. 
                                             
Coordenador                           DAS-2              09           Superior Completo ou  
                                                                                         capacidade notória.   
                                             
Diretor Executivo do                DAS-2              01           Superior Completo ou  
IMASC                                                                              capacidade notória  
                                             
Médico Auditor de                   DAS-2               01           Superior Completo em  
Saúde                                                                                medicina            
 
Chefe de Assessoria               DAS-3               02            Superior Completo ou  
                                                                                           capacidade notória     
 



Chefe de Divisão                     DAS-3               19            Superior Completo ou  
                                                                                            capacidade notória    
 
Assessor I                                DAS-3               03            Superior Completo ou  
                                                                                            capacidade notória 
 
Assessor II                               DAS-4               03             Superior Completo ou  
                                                                                            capacidade notória    
 
Assessor III                              DAS-5               04             Superior Completo ou  
                                                                                            capacidade notória    
 
Chefe de Gabinete de             DAS-6               04             Superior Completo ou  
Secretário                                                                            capacidade notória    
 
Diretor de Escola                     DAS-7              06              Superior Completo na  
                                                                                          na área de Educação  
                                         
 
ANEXO I 
TABELA 3 - FUNÇÕES GRATIFICADAS 
GRUPO OCUPACIONAL 3 - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - 

DAS 
 
CARGOS                             SÍMBOLO        QUANT.       QUALIFICAÇÃO 
 
Chefe de Setor                          DAI-1               05            2º Grau  Completo ou  
                                                                                           capacidade notória     
 
Secretário da Junta do             DAI-2                01           2º Grau Completo ou  
Serviço Militar                                                                    capacidade notória 
 
Secretário da Unidade             DAI-2                01            2º Grau Completo ou   
Municipal de Cadastra-                                                     capacidade notória. 
mento 
 
Chefe de Posto de Saúde        DAI-3               08             2º Grau  Completo  ou  
colar                                                                                    capacidade notória. 
 
Secretário de Escola                DAI-4               05             2º Grau  Completo  ou 
                                                                                            capacidade notória. 
 
Supervisor Merenda Es-          DAI-4                02             2º Grau  Completo  ou 
colar                                                                                     capacidade notória. 
 
Supervisor Escolas Mu-           DAI-4                02             2º Grau  Completo ou  
nicipais                                                                                 capacidade notória. 
 
Diretor de Creche                     DAI-4                04              2º Grau  Completo ou  
                                                                                             capacidade notória. 
 
Diretor de Turma                      DAI-5                07              4ª Série do 1º Grau   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                            



      LEI COMPLEMENTAR Nº 012/97, DE 21/10/97 
 
 

"Altera a alínea "a" do Item V da Lei Municipal nº 702/92, 
de 10 de Dezembro de 1992 e dá outras providências". 

 
 
O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica alterada a alínea "a" do Item V  da  Lei Municipal nº 702/92, de 10 de 

Dezembro de 1992 que passa a ter a seguinte redação: 
 
V - Farmácias: 
 
a) Nos dias úteis, das 7:00 às 21:00 horas; 
b) .............................................. 
c) Terão que funcionar das 7:00  às  21:00  horas, desde que cumpram o que 

determina a alínea "b",  do § 3º, da Lei Municipal nº 702/92. 
 
§ 3º - No ramo de Farmácia, é facultado  o  Requerimento de Plantão 

Permanente, mediante a concessão de Alvará de Licença Especial, obedecidas às 
seguintes condições: 

 
a)......................................... 
b)......................................... 
 
          Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor  na  data de sua publicação, 

revogadas as disposições contrárias. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI COMPLEMENTAR Nº 013/97, DE 30/10/97 
 

"Cria 29 (vinte e nove) Cargos em Comissão para o 
Programa de Agentes de Saúde e dá outras 
providências". 

 
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO 

SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou 
e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Ficam criados  no  Quadro  de  Cargos  em Comissão (Tabela 2 - Cargos 

de Provimento em Comissão - Grupo Ocupacional 2 - Assistência Direta e Imediata - 
ADI), 29 (vinte e nove) Cargos em comissão de Agente Comunitário de Saúde, de acor-
do com a seguinte classificação: 

 
 Símbolo             Vencimento             Representação               Remuneração 
                                    R$                      %           R$                          R$ 
 ADI-4                     110,00                10%         11,00                    121,00 
 
Art. 2º - Os cargos criados por esta  Lei,  ficam lotados na Secretaria Municipal de 

Saúde e Higiene Pública. 
 
Art. 3º - Compete ao Agente Comunitário  de  Saúde mobilizar as comunidades 

para identificação dos fatores sócio-econômicos e sanitários que determinam o 
processo saúde/doença e, através de ações educativas, possibilitar que assumam, de 
forma coletiva, mudanças relacionadas às suas condições de vida. 

 
Art. 4º - Compete ao Assessor Técnico de Saúde, a capacitação, supervisão, 

acompanhamento e avaliação sistemática de todas as ações desenvolvidas pelos 
Agentes Comunitários de Saúde, contribuindo na reorganização dos serviços de saúde 
do Município. 

 
Art. 5º - As despesas  decorrentes  da  presente  Lei, serão cobertas por dotação 

orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, através do faturamento do Sistema Único 
de Saúde -SUS - pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

 
Art. 6º - Os cargos criados pela presente Lei, ficam vinculados ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde - PACS - do Ministério da Saúde, respeitando suas 
normas, diretrizes e Portaria nº 697, de 25/03/94, ficando extintos com o cancelamento 
do PACS, ou seu sucedâneo. 

 
Art. 7º - Esta Lei Complementar entra em vigor  na  data de  sua publicação, 

revogadas as disposições contrárias. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal., 30 de Outubro de 1997. 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

de Coxim/MS  
 
 

 



LEI COMPLEMENTAR Nº 014/97, DE 09/12/97 
 
 

"Altera as alíneas "a" e "c", do artigo 1º, da Lei 
Complementar nº 012/97, de 21/10/97 e dá outras 
providências". 

 
 
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO 

SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou 
e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Ficam alteradas as alíneas  "a"  e  "c", do artigo 1º, da Lei Complementar 

nº 012/97 de 21 de Outubro de 1997., que passa a ter a seguinte redação: 
 
a) Nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), das 08:00 (oito) às 18:00 (dezoito) 

horas. 
b)............................................... 
 
c) Desde que cumpram todas  as  exigências legais, Estaduais e Federais, 

pertinentes a este ramo comercial, Farmácias e Drogarias poderão funcionar das 08:00 
(oito) às 20:00 (vinte) horas, de segunda a sexta-feira, exceto os feriados. 

 
Parágrafo Único - Para o estabelecimento ou firma comercial, do ramo nesta Lei 

elencado, que requerer o benefício da mesma, o horário será único, e deverá obedecer 
além das condições previstas em Leis Estaduais e Federais pertinentes a este ramo 
comercial, ainda ao seguinte: 

 
a) Que o estabelecimento permaneça de portas abertas das 08:00 (oito) às 20:00 

(vinte) horas de segunda a sexta-feira, exceto os feridos; 
 
b) Que o estabelecimento tenha pessoal suficiente para  o  compatível 

atendimento ao público e inclusive comprove a sua regularidade junto ao competente 
Conselho Regional de Farmácias, para o funcionamento previsto na presente Lei; 

 
c) O Alvará de Licença  Especial, para  este caso,  não será fornecido por prazo 

inferior a 06  (seis) meses. 
 
Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor  na  data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
                                  Gabinete do Prefeito Municipal., 9 de Dezembro de 1997. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

de Coxim/MS  
 

 


