
 
 
 

                 LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2015, DE 09/06/2015 

 

"Concede reajuste salarial aos Funcionários da 
Câmara Municipal de Coxim e dá outras 
providências”. 

 
 
 
 A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Coxim-MS, no uso de 
suas atribuições legais em conformidade com o artigo 33 inciso V, Lei 
Orgânica do Município e com disposições inseridas na Constituição 
Federal, faz saber que o Soberano Plenário aprovou e ele sanciona e 
publica a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de maio de 2015, o reajuste 
salarial de 9% (nove por cento) aos Funcionários da Câmara Municipal de 
Coxim, sobre seus atuais vencimentos básicos. 
 
 Parágrafo Único – Ficam atualizados no percentual constante do 
caput, os Anexos VII, VIII e IX da Lei Municipal nº 1.661/2014, de 
11/07/2014, que passarão a contar com a descrição que segue anexa a 
esta Lei. 
 
 Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação do presente Projeto 
de Lei, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento Vigente. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 
 
   
  Gabinete da Presidência, em 09 de junho de 2015.  
 
 
 
      Ver. Adilson do Lago                            
    
         Presidente/CMC               
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                 LEI COMPLEMENTAR Nº 148/2016, DE 02/03/2016 

 
“Altera o piso salarial do magistério, aprova nova 
tabela de remuneração 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 eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º - Em decorrência desta Lei Complementar, a partir de 1º de 

janeiro de 2016, fica fixado novo piso salarial do magistério no valor de 
R$ 2.146,32 (dois mil cento e quarenta e seis reais e trinta e dois 
centavos), para o período de 40 h/a semanais e para o período 
correspondente a 20 h/a semanais no valor de R$ 1073,16 (um mil e 
setenta e três reais e dezesseis centavos), conforme anexo I, desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 2º - Fica alterado o anexo II – Magisterio-MAG, da lei 

Complementar nº 145/2015, de 13 de março de 2015, que passa a 
vigorar em consonância com anexo II que também integra esta Lei 
Complementar. 

 
Art. 3º - Os Diretores, Diretores Adjuntos, Diretor de Centro de 

Educação Infantil e Secretários de Unidades Escolares, por força do que 
dispõe a Lei Complementar Municipal nº 143/2014, terão suas 
gratificações reajustadas em conformidade com o anexo III, desta Lei 
Complementar. 

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

retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016, revogando-se 
as disposições em contrário. 

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de Março de 2016. 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                 LEI COMPLEMENTAR Nº 149/2016, DE 30/03/2016 

 

"Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários do Quadro 
Permanente dos Servidores Administrativos e Operacionais 
do Quadro Permanente da Administração Direta, Autárquica 
e Fundacional da Prefeitura Municipal de Coxim 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: 

CAPÍTULO I 

DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

 
 Art. 1º – Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários do Quadro 
Permanente dos Servidores Administrativos e Operacionais do Quadro   
Permanente da Administração Direta, Autárquica e Fundacional da 
Prefeitura Municipal de Coxim e dá outras providências, nos termos do 
artigo 39 da Constituição Federal e Art. 53, Parágrafo Único, inciso VI, da 
Lei Orgânica do Município de Coxim/MS,  que passam a vigorar com os 
anexos que integram a presente lei. 

 Art. 2º – Este Plano de Cargos e Salários constitui-se um 
instrumento de gestão da política de pessoal e tem por finalidade a 
eficiência da Administração Municipal, através da valorização e da 
profissionalização de seus integrantes, assegurando a eficiência no serviço 
público municipal. 

Seção I 

Das Definições 

Art. 3º – Para os fins desta Lei, considera-se: 

I – Quadro Permanente – o conjunto de cargos de provimento 
efetivo dos Grupos Ocupacionais Técnico Administrativo e Operacional, 
integrantes da estrutura da Administração Direta, das Autarquias e 
Fundações Públicas do Município, na forma do Anexo I; 
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II – Grupo Ocupacional - conjunto de cargos efetivos de natureza 
ocupacional semelhante quanto ao nível de complexidade e 
responsabilidade das funções;  

III – Cargo- é uma composição de funções ou atividades 
equivalentes em relação às tarefas a serem desempenhadas, o qual é 
definido estrategicamente na busca da eficiência da organização 

IV – Função -é um conjunto de tarefas e responsabilidades 
atribuídas a um cargo; 

V – Cargo Efetivo – o conjunto de atribuições e responsabilidades 
cometidas a servidor público e que tenha como características essenciais: 
criação por lei, número certo, denominação própria, atribuições 
específicas,provimento por Concurso Público e remunerado pelo Município; 

VI – Cargo em Comissão – o conjunto de atribuições e 
responsabilidades inerentes à direção, coordenação, gerência, chefia ou 
assessoramento cometidas a servidor público e que tenha como 
características essenciais: criação por lei, número certo, denominação 
própria, atribuições específicas,  provimento por livre nomeação ou 
designação  do Prefeito Municipal e remunerado pelo Município; 

VII – Cargo Técnico– cargo que exige conhecimento profissional 
especializado para seu desempenho e com formação acadêmica de Nível 
Superior ou em curso de especialização; 

VIII – Padrão – são degraus do conjunto de Referências que 
compõem um determinado nível salarial, identificados por algarismos 
romanos (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV, XV E XVI) 
previstos no Anexo II – Tabela de Vencimentos - de acordo com o cargo 
ocupado. 

IX – Referência – a posição distinta na faixa de vencimentos 
dentro de cada Classe, identificada pelos números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, correspondente ao posicionamento 
de um ocupante de cargo efetivo, em razão de seu tempo de serviço; 

X – Classe –indicativo de cada posição salarial em sentido 
horizontal que o funcionário poderá estar enquadrado na Tabela Salarial, 
representado pelas letras A, B e C;  
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        XI – Progressão Funcional - passagem de uma referência salarial  
para outra imediatamente superior, na mesma classe, independentemente 
da existência de vaga, observado um interstício de 02 (dois) anos de 
efetivo exercício na referência anterior.  

XII –Ascensão Funcional -   passagem  de  uma classe para outra 
imediatamente superior de um mesmo cargo e se dará, na dependência 
de existir vaga; 

XIII – Vencimento Base -retribuição pecuniária devida ao 
funcionário pelo efetivo exercício do cargo, de acordo com a Classe e 
Referência, e sobre o qual incide o cálculo das vantagens; 

XIV – Remuneração – representa o somatório do Vencimento 
Base e das vantagens adquiridas no percurso da carreira. 

XV – Atribuições do Cargo – É um conjunto de ações ou 
atividades de responsabilidade do servidor, determinadas de acordo com 
seu cargo. 

XVI – Tabela Salarial – É o conjunto de valores do vencimento 
base dos cargos e funções ordenados em padrões. 

XVII – Código da Tabela – representada pelas iniciais do Grupo 
Ocupacional ao qual pertence o cargo: 

� DGAS – Direção, Gerência e Assessoramento Superior; 
� FCSA– Funções de Confiança de Supervisão e Assistência; 
�  TNS–  Técnicos de Nível Superior; 
� STO   –  Serviço Técnico Operacional; 
�  SNF– Serviço de Natureza Fiscal; 
� ADM  – Apoio Administrativo; 
�  SAX   – Serviços Auxiliares; 
�  MAG  - Magistério; 
�  SS     – Serviços de Saúde; 

 
                  Seção II 
                 Dos Anexos 

 Art. 4º – O Plano de Cargos e Salários dos Servidores 
Administrativos e Operacionais da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional é composto por: 
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� Anexo I - 
� - Quadro Permanente de Cargos de Provimento Efetivo; 
� - Quadro de Cargos em Comissão; 
� - Quadro de Funções de Confiança, Supervisão e Assistência; 

 
� Anexo II – Tabela de Vencimentos dos Cargos de Provimento 

Efetivo; 
� Anexo III – Tabela de Vencimentos do Grupo Magistério; 
� Anexo IV – Tabela de Remuneração dos Cargos em Comissão; 
� Anexo V- Tabela das Gratificações das Funções de Confiança; 
� Anexo VI – Atribuições Básicas dos Cargos Provimento Efetivo; 
� Anexo VII– Atribuições Básicas dos Cargos em Comissão; 
� Anexo VIII– Atribuições Básicas das Funções de Confiança, 

Supervisão e Assistência. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

 

 Art. 5º - Os cargos do Quadro Permanente serão providos mediante 
concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme disposições 
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coxim e legislação 
complementar. 

§ 1º- Além da comprovação de outros requisitos legais, para o 
provimento e exercício dos cargos previstos nesta Lei, o candidato deverá 
satisfazer, ainda, os requisitos previstos no Anexo I, bem como atender a 
outras exigências estabelecidas em Regulamento ou Edital de convocação 
do concurso público, conforme a especificidade do cargo. 

§ 2º- No edital de convocação do concurso público, poderá ser 
estipulado quantitativo de cargos específicos relativos a determinadas 
funções, com a correspondente exigência de comprovação, como requisito 
de provimento e exercício, de que o candidato tenha formação, ou seja, 
portador de título que contemple conhecimento em área que estabelecer. 

  § 3º - O ingresso na carreira dar-se-á no Padrão e na 
Referência inicial do cargo, conforme o previsto no Anexo I. 
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CAPÍTULO III 

 DA ESTABILIDADE 

 Art. 6º - O servidor, habilitado em concurso público e empossado 
em cargo de carreira, adquirirá estabilidade no serviço público ao 
completar 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, sujeito a 
aprovação no Estágio Probatório. 

Seção I  

Do Estágio Probatório 

 

 Art. 7º - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo, ficará sujeito ao estágio probatório por período de 03 
(três) anos durante os quais sua aptidão e capacidade serão objetos de 
avaliação e conseqüente aprovação, ou não, para o desempenho do cargo, 
conforme regulamentação do Poder Executivo Municipal, observados  os  
seguintes requisitos:   

   I - idoneidade moral; 

  II - assiduidade e pontualidade; 

  II - aptidão e disciplina; 

          IV - eficiência e produtividade; 

    V - iniciativa; 

          VI - responsabilidade;   

               VII - boa saúde física e mental enquanto perdurar o 
período do estágio probatório;   

 § 1º - Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão composta por 
funcionários efetivos, designados conforme o regulamento do Poder 
Executivo, para essa finalidade.   

 § 2º - Dois meses, antes do prazo fixado neste artigo a  autoridade 
competente ficará obrigada a pronunciar-se sobre o atendimento, pelo 
estagiário, dos requisitos fixados para o estágio probatório.         
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§ 3º - Não está sujeito a novo estágio probatório o funcionário, que 
nomeado para outro cargo público do Município, já tenha adquirido 
estabilidade.    

§ 4º- Durante o estágio probatório, o servidor não poderá sofrer 
desvio de função sob qualquer pretexto.   

 § 5º - O servidor que durante o período de estágio probatório, vier 
a gozar licença para tratamento de saúde por período superior a 30 
(trinta) dias, ficará suspenso o seu estágio probatório, enquanto perdurar 
o afastamento.    

§ 6º - Não poderá haver cedência de servidor que esteja em 
período de estágio probatório. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

 Art. 8º-A Progressão Funcional dar-se-á pela passagem de uma 
referência salarial para outra imediatamente superior, na mesma classe, 
independentemente da existência de vaga, observado um interstício de 02 
(dois) anos de efetivo exercício na referência anterior.  

 

CAPITULO V 

DA ASCENSÃO FUNCIONAL 

 

Art. 9º - A Ascensão Funcional é a passagem de uma classe para 
outra imediatamente superior de um mesmo cargo e se dará, na 
dependência de existir vaga, da seguinte forma:   

        I - no caso de antiguidade - após o concorrente permanecer 12 
(doze) anos na classe anterior; 

       II - no caso de merecimento - após o concorrente permanecer 
pelo menos 06 (seis) anos na classe anterior. 
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Art. 10 - O tempo em que o servidor se encontrar afastado do 
exercício do cargo, não se computará para o período de que trata o artigo 
7º, desta Lei Complementar, exceto nos casos considerados como de 
efetivo exercício, conforme dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Coxim. 

Parágrafo Único - Não interromperá a contagem do interstício 
aquisitivo, o exercício do cargo em comissão ou função de confiança.  

 

CAPÍTULO VI 

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 

Art. 11 - Vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao 
servidor pelo efetivo exercício do cargo público, correspondente ao Padrão 
e Referência em que se encontra. 

Parágrafo único - O vencimento será devido pelo cumprimento da 
carga horária mensal prevista para o cargo, nos Anexos I e II, desta Lei. 

 

Art. 12 - Os servidores de que trata esta Lei farão jus aos direitos e 
vantagens pecuniárias, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Coxim, sem prejuízo de outros relacionados com 
indenização, auxílio, previdência ou assistência social previstos na 
legislação. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13 -O enquadramento dos servidores dos Grupos Ocupacionais 
Técnico Administrativo e Operacional dar-se-á nos cargos de denominação 
idêntica ao que ocupam,em conformidade com o previsto nos Anexos I e 
II, desta Lei. 
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Parágrafo único - As dúvidas e os casos omissos porventura 
observados na efetivação do enquadramento dos servidores serão 
analisados pela Secretaria Municipal de Receita e Gestão e da Gerência de 
Gestão de Recursos Humanos – GGRH,da Prefeitura Municipal de Coxim,  
e deliberação do Chefe do Poder Executivo, ouvida a Assessoria Jurídica 
do Município. 

Art. 14 - Fica revogado o art. 2º da Lei Ordinária nº 1.609/2013 de 
24/04/2013, que autoriza a concessão de abono mensal aos Agentes 
Comunitários de Saúde, visto o reenquadramento salarial desta categoria 
de acordo com a Lei Federal de nº 12.994 de 17/06/2014. 

Art. 15 - O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei, no 
que couber, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua 
publicação. 

Art. 16 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 
custeadas à conta do Orçamento Geral do Município, ficando o Chefe do 
Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários. 

Art. 17 -  Revogam-se as leis com disposições em contrário, 
especialmente aquelas frontais ou incompatíveis com as diretrizes aqui 
instituídas.  

 Art. 18-   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Gabinete do Prefeito, em 30 de Março de 2016. 

 

 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                  LEI COMPLEMENTAR Nº 150/2016, DE 30/03/2016 

 

“Dispõe sobre reajuste salarial dos Servidores 
Públicos Municipais, 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 ela sanciona a seguinte Lei. 

Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de 11,36% para os 
funcionários do Poder Executivo Municipal, incidindo sobre seus atuais 
vencimentos básicos, a partir do mês de maio de 2016, em conformidade 
com os anexos I, II, III e IV que a integram. 

Art. 2º - Fica equiparado o vencimento base do cargo de Atendente 
do Centro de Educação Infantil II ao do professor N-I (40 h/a semanais), 
fixando-o no valor de R$ 2.146,32 (dois mil cento e quarenta e seis reais 
e trinta e dois centavos), para tanto fica alterado o anexo II da Lei 
Complementar nº 148/2016, de 02 de março de 2016, passando a vigorar 
em conformidade com o anexo III, dessa Lei Complementar. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 
onerarão verbas próprias do Orçamento vigente. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito, em 30 de Março de 2016. 

 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2016 
                              DE 30/03/2016 

 

"Concede reajuste salarial aos Funcionários da 
Câmara Municipal de Coxim e dá outras 
providências”. 

 
 
 
 O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Coxim-MS, Vereador Adilson Ferreira do Lago, no uso de suas 
atribuições legais em conformidade com o artigo 33 inciso V, Lei Orgânica 
do Município e com disposições inseridas na Constituição Federal, faz 
saber que o soberano Plenário aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de maio de 2016, o reajuste 
salarial de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) aos Funcionários 
da Câmara Municipal de Coxim, sobre seus atuais vencimentos básicos. 
 
 Parágrafo Único – Ficam atualizados no percentual constante do 
caput, os Anexos VII, VIII e IX da Lei Complementar nº 147/2015, de 
09/06/2015, que passarão a contar com a descrição que segue anexa a 
esta Lei. 
 
 Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 
correrão por conta de dotações próprias do Orçamento Vigente. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 
 
   
  Gabinete da Presidência, em 30 de março de 2016.  
 
 
 
      Ver. Adilson do Lago                            
                     Presidente/CMC   
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               LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2016 
 

 
ANEXO  VII 

 
VENCIMENTOS  DOS  CARGOS  EFETIVOS  DAS  CARREIRAS  DA 

ASSISTÊNCIA  PARLAMENTAR 
 

CLASSE NÍVEL  I NÍVEL  II NÍVEL  III NÍVEL  IV NÍVEL  V NÍVEL  VI 
A 997,72 1.197,26 1.396,82 1.596,35 1.795,90 2.394,55 
B 1.077,55 1.293,03 1.508,54 1.724,06 1.939,57 2.586,10 
C 1.163,74 1.396,47 1.629,24 1.861,98 2.094,74 2.792,97 
D 1.256,86 1.508,20 1.759,58 2.010,96 2.262,32 3.016,43 
E 1.357,37 1.628,86 1.900,34 2.171,83 2.443,30 3.257,75 
F 1.466,25 1.759,19 2.052,39 2.345,56 2.638,79 3.518,36 
G 1.583,26 1.899,91 2.216,55 2.533,21 2.849,89 3.799,81 
H 1.709,92 2.051,90 2.393,90 2.735,87 3.077,81 4.103,81 

 
 
 

ANEXO VIII 
 

SÍMBOLOS, VENCIMENTOS  DOS  CARGOS  EM  COMISSÃO: 
DIREÇÃO, GERÊNCIA  E  ASSESSORAMENTO  PARLAMENTAR 

 
 

SÍMBOLO VENCIMENTO  (R$) 
PLDA - 01 2.693,85 
PLDA - 02 1.995,43 
PLDA - 03 1.696,13 
PLDA - 04 1.297,04 
PLDA - 05 1.223,14 
PLDA - 06 964,29 

 
 

ANEXO  IX 
 

DENOMINAÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA  DE GERÊNCIA 
E CHEFIA INSTITUCIONAL: 

 
 

SÍMBOLO VALOR (R$) 
PLGC  - 01 907,01 
PLGC - 02 435,36 
PLGC - 03 272,10 
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              LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2016 
                                     DE 30/03/2016 
 

 

“Altera  e acrescenta dispositivos na  Lei   Municipal nº 1.338/2007 
de 28/11/2007,nos  Anexos I, II, V e X, cria  o Cargo Efetivo  de  
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais LIBRAS – Na 
Carreira: Assistência Parlamentar–   Técnico Legislativo  e cria o 
cargo Comissionado de Controlador Interno e dá outras  
providências” 

 
 
 

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no incisos IV e V 
do art. 33 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Colendo Plenário 
da Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:  
 

 Artigo 1º- Altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal de nº 
1.338/2007, nos Anexos I, II,  V e X, e cria o Cargo Efetivo de Tradutor e 
Intérprete da Língua Brasileira de Sinais LIBRAS – Na Carreira: 
Assistência Parlamentar – Técnico Legislativo I, com graduação de Nível 
Superior - Licenciatura em Pedagogia com cursos específicos ministrados 
por instituições reconhecidas e certificado de proficiência em Libras 
expedido em exame específico realizado pelo Ministério da Educação, e 
cria também o cargo comissionado de Controlador Interno. 
 
       Artigo 2º- Compõem o Grupo Ocupacional Gestão de Atividades 
Institucionais as carreiras e categorias funcionais:  

 
  I–Carreira Assistência Parlamentar: 
 
a) Técnico Legislativo I; 
b) Técnico Legislativo II; e 
c) Técnico Legislativo III. 

 
II – Carreira de Serviços de Apoio Institucional: 
 
a)Agente Legislativo I; 
b) Agente Legislativo II;e 
c) Agente Legislativo III. 

 
Artigo 3º- Compõem o Quadro de Cargos em Comissão de Direção 

e Assessoramento Parlamentar:  
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I - Cargos em Comissão de Direção e Assessoramento 
Parlamentar: 

 
a) Secretário Geral; 
b) Secretário Legislativo; 
c) Assessor Jurídico; 
d) Controlador Interno; 
e) Assessor Parlamentar I; 
f) Assessor Parlamentar II; 
g) Assessor Parlamentar III; 
h) Assessor Legislativo I; 
i) Assessor Legislativo II; 

 
Artigo 4º - Compete ao Presidente da Câmara Municipal baixar os 

atos de regulamentação de disposições desta Lei Municipal 
 

Artigo 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
Municipal correrão por conta dos recursos orçamentários e créditos 
próprios consignados à Câmara Municipal de Coxim.  
 

Artigo 6º - Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

 
 
  Gabinete da Presidência, em 30 de março de 2016.  
 
 

 
                                 Ver. Adilson do Lago                                                  

Presidente/CMC 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM   
                 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
                 GABINETE DA PRESIDÊNCIA 



 

  

     LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2016 
 

  
ANEXO I 

REQUISITOS DOS CARGOS DAS CARREIRAS INTEGRANTES DO GRUPO 
GESTÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

CARREIRA E CARGOS REQUISITOS BÁSICOS PARA 
INVESTIDURA 

(Ingresso ou Promoção) 
CARREIRA: ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR   
TÉCNICO LEGISLATIVO I Graduação de Nível Superior 
TÉCNICO LEGISLATIVO I Licenciatura em Pedagogia 

c/certificado de curso Específico 
TÉCNICO LEGISLATIVO II Nível Médio  
TÉCNICO LEGISLATIVO III Nível fundamental Completo 
CARREIRA: SERVIÇOS DE APOIO 
INSTITUCIONAL 

 

AGENTE LEGISLATIVO I Nível Médio Completo 
AGENTE LEGISLATIVO II Nível Médio em curso 
AGENTE LEGISLATIVO III Nível fundamental completo 

 

 

ANEXO II 

            
QUADRO PERMANENTE 

GRUPO GESTÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS QUANTIDADE PADRÃO 
SALARIAL 

CARREIRA: ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR   
TÉCNICO LEGISLATIVO I 4 NÍVEL VI 
TÉCNICO LEGISLATIVO II 5 NÍVEL V 
TÉCNICO LEGISLATIVO III 4 NÍVEL III 
CARREIRA: SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL   
AGENTE LEGISLATIVO I 4 NÍVEL IV 
AGENTE LEGISLATIVO II 4 NÍVEL II 
AGENTE LEGISLATIVO III 3 NÍVEL I 

TOTAL 24  
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LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2016 
 

 

ANEXO V 

 

CARGOS EM COMISSAO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR 
 

 

SÍMBOLO DENOMINAÇÃO QUANTIDADE 
PLDA-01 SECRETÁRIO GERAL 1 
PLDA-01 SECRETÁRIO LEGISLATIVO 1 
PLDA-01 ASSESSOR JURÍDICO 1 
PLDA-01 CONTROLADOR INTERNO 1 
PLDA-02 ASSESSOR PARLAMENTAR I 3 
PLDA-03 ASSESSOR PARLAMENTAR II 3 
PLDA-04 ASSESSOR PARLAMENTAR III 5 
 PLDA-05 ASSESSOR LEGISLATIVO I 13 
 PLDA-06 ASSESSOR LEGISLATIVO II 1 

 TOTAL 29 
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                             LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2016 
 

 
ANEXO X 

              
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS DA CARREIRA DO GRUPO GESTÃO 

DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 
 
 
 
 

CARREIRA: ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR 
 

TÉCNICO LEGISLATIVO I /TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIB RAS 
 

· Realizar a interpretação das duas línguas (LIBRAS-Língua Portuguesa- LIBRAS), de 
maneira simultânea e consecutiva; 
· Colocar-se como mediador da comunicação em todas as atividades da Câmara 
Municipal; 
· Viabilizar a comunicação entre usuários e não usuários de LIBRAS em toda a 
comunidade legislativa, com disponibilidade de atuar em outros locais solicitados pelo 
Presidente da Câmara; 
· Apoiar a acessibilidade aos serviços e às atividades fins da Câmara Municipal, bem 
como em seminários, palestras, fóruns, debates, reuniões e demais eventos com 
participação da Câmara Municipal; 
· Participar do planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades 
desenvolvidas na perspectiva do trabalho colaborativo; 
· Observar preceitos éticos no desempenho de suas funções, entendendo que não 
poderá interferir na relação estabelecida entre a pessoa com surdez e a outra parte, a 
menos que seja solicitado; 
. Atuar em atividades correlatas ao seu cargo. 
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ANEXO X 
 

  
 

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E 
ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR 

 
 
CONTROLADOR INTERNO 

 
Atua no controle das atividades exercidas no âmbito do Poder Legislativo Municipal, 
compreendendo: o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de servidores e 
órgãos, objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a 
observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade 
controlada; o controle pelas diversas unidades da estrutura organizacional, observando 
a legislação e as normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares; o 
controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Poder Legislativo, efetuado pelo 
próprio Câmara Municipal; concentrar as consultas a serem formuladas pelos diversos 
subsistemas de controle do Município; verificar e assinar o Relatório de Gestão Fiscal 
do Chefe do Poder Legislativo; acompanhar o cumprimento de prazos de elaboração e 
entrega de relatórios e prestações de contas; emitir parecer sobre as contas prestadas ou 
tomadas por órgãos e entidades relativos a recursos públicos repassados pelo 
Município; opinar em prestações ou tomada de contas exigidas por força da legislação; 
verificar os atos administrativos quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência; auxiliar tecnicamente os demais servidores da administração; 
emitir comunicados; fiscalizar o limite de despesa total e com pessoal dos Poderes; 
Acompanhamento da realização do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e 
lei orçamentária anual; acompanhar e fiscalizar a execução da programação financeira 
e do cronograma de desembolso, inclusive quanto à realização das metas fiscais; 
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das metas financeiras e físicas dos programas 
de governo, elaborando relatório sobre o seu cumprimento e sobre os custos de 
execução; realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas 
em restos a pagar; fiscalizar a aplicação e cômputo das despesas relativas à manutenção 
e desenvolvimento do ensino e às ações e serviços públicos de saúde; fiscalizar a 
realização de operações de créditos e os limites de endividamento e tarefas afins 
atinentes à manutenção do sistema de controle interno; atender o público interno e 
externo; solicitar a compra de materiais e equipamentos; realizar outras tarefas afins. 
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     LEI COMPLEMENTAR Nº 153/2016,  DE 01/06/2016 
 

“Dispõe sobre alteração do art. 323, incisos III, IV e VI, da 
Lei Complementar nº 120 de 20 de dezembro de 2011.” 

 

        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 Complementar: 
 

Art. 1º - Os incisos III, IV e VI, do artigo 323, da Lei Complementar 
Municipal nº 120/2011, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 323. ... 
 
I - ... 
II -... 
 
III - serão de 15 (dias) dias para: 
 
a) Apresentação de defesa; 

 

b) Pronunciamento e cumprimento de despacho e decisão; 
 

c) Resposta à consulta; 
 

d) interposição de recurso voluntário; 
 
IV - serão de 05 (cinco) dias para conclusão de diligência e 

esclarecimento; 
 
V - ... 
a- ... 
b- ... 
 
VI - não estando fixados, serão 1O (dez) dias para a prática de ato a 

cargo do interessado ou do servidor; 
 
VII - ... 
a - ... 
b - ... 
c - ... 
 
VIII - ... 
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Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, Coxim – MS, 01 de junho de 2016. 

 
 
 

 
ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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     LEI COMPLEMENTAR Nº 154/2016,  DE 27/09/2016 
 

 
 
REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS DE 
ORIGEM TRIBUTÁRIA OU NÃO TRIBUTÁRIA E INSTITUI O 
FUNDO DE RESERVA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE COXIM-MS, CONFORME DISPÕE A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 151/2015. 
 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro 
referentes a processos judiciais e administrativos, tributários ou não 
tributários, de competência dos municípios, inclusive os inscritos em 
dívida ativa, serão disponibilizados ao Município de Coxim-MS, nos termos 
da Lei Complementar nº 151/2015 e de acordo com a presente Lei. 
 
 Art. 2º - As instituições financeiras recebedoras e/ou depositárias 
deverão repassar, automaticamente, às contas específicas do Município de 
Coxim-MS os valores correspondentes a 70% do valor atualizado dos 
depósitos judiciais e administrativos, referentes aos processos judiciais e 
administrativos de que trata o artigo 1º, bem como os seus respectivos 
acessórios. 
 
 Art. 3º - Fica instituído o Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais, 
a ser mantido na Caixa Econômica Federal destinado ao cumprimento dos 
alvarás judiciais e das decisões administrativas, para levantamento dos 
depósitos tributários ou não tributários em que o Município de Coxim-MS 
seja parte, quando a decisão for contrária ao Município, nos termos da Lei 
Complementar nº 151/2015. 
 
 § 1º - A instituição financeira oficial - Caixa Econômica Federal - 
tratará de forma segregada os depósitos judiciais e os depósitos 
administrativos. 
 
 § 2º  - O montante dos depósitos judiciais e administrativos não 
repassados ao Município constituirá o Fundo de Reserva referido no caput 
deste artigo, cujo saldo não poderá ser inferior a 30% do total dos 
depósitos de que trata o artigo 2º da Lei Complementar nº 151/2015, 
acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída. 
 
 § 3º - Os valores recolhidos ao Fundo de Reserva terão 
remuneração equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais. 
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 § 4º - Em observância ao artigo 3º, § 6º da Lei Complementar nº 
151/2015, compete à instituição financeira gestora do Fundo de Reserva 
de que trata este artigo manter escrituração individualizada para cada 
depósito efetuado na forma do artigo 1º desta Lei, discriminando: 
 
 I - o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi 
originalmente atribuída; e 
 
 II - o valor da parcela do depósito mantido na instituição financeira, 
nos termos do artigo 3º, § 3º da Lei Complementar nº 151/2015, a 
remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos 
decorrentes do disposto no § 3º deste artigo. 
 
 Art. 4º - A habilitação do Município ao recebimento das 
transferências referidas no artigo 3º desta Lei é condicionada à 
apresentação ao órgão jurisdicional responsável pelo julgamento dos 
litígios aos quais se refiram os depósitos, Termo de Compromisso firmado 
pelo Chefe do Poder Executivo que preveja: 
 
 I - a manutenção do Fundo de Reserva na instituição financeira 
responsável pelo repasse das parcelas ao Tesouro, observado o disposto 
no § 2º do artigo 3º desta Lei; 
 
 II - a destinação automática ao fundo de reserva do valor 
correspondente  à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição 
financeira nos termos do § 2º do artigo 3º, condição esta a ser observada 
a cada transferência recebida na forma do artigo 3º desta Lei; 
 
 III - a autorização para a movimentação do fundo de reserva para 
os fins do disposto nos artigos 6º desta Lei; e 

 IV - a recomposição do Fundo de Reserva pelo Município, em até 48 
horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo 
estiver abaixo dos limites estabelecidos no § 2º do artigo 3º desta Lei. 

 Art. 5º - Para identificação dos depósitos caberá ao Município 
manter atualizada na instituição financeira a relação de inscrições no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ dos órgãos que integram a 
sua Administração Pública Direta e Indireta. 

 Art. 6º - Os recursos repassados na forma desta Lei ao Município, 
ressalvados os destinados ao Fundo de Reserva de que trata o § 2º do 
artigo 3º, serão aplicados, exclusivamente, no pagamento de: 

 I - precatórios judiciais de qualquer natureza; 
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 II - dívida pública fundada, caso a Lei Orçamentária do Município 
preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos 
precatórios judiciais exigíveis no exercício e não remanesçam precatórios 
não pagos referentes aos exercícios anteriores; 

 III - despesas de capital, caso a Lei Orçamentária do Município 
preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos 
precatórios judiciais exigíveis no exercício, não remanesçam precatórios 
não pagos referentes aos exercícios anteriores e o Município não conte 
com compromissos classificados como dívida pública fundada; 

 IV - recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial 
dos fundos de previdência referentes aos regimes próprios do Município, 
nas mesmas hipóteses do inciso III. 

 Art. 7º - Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o 
depositante, mediante ordem judicial ou administrativa, o valor do 
depósito efetuado nos termos desta Lei, acrescido da remuneração que 
lhe foi originalmente atribuída será colocado à disposição do depositante 
pela instituição financeira responsável, no prazo de 3 dias úteis, 
observada a seguinte composição: 

 I - a parcela que foi mantida na instituição financeira nos termos do 
§ 2º do artigo 3º, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente 
atribuída, será de responsabilidade direta e imediata da instituição 
depositária; e 

 II - a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao 
depositante nos termos do caput será debitada do saldo existente no 
Fundo de Reserva de que trata o § 2º do artigo 3º. 

 § 1º - Na hipótese de o saldo do Fundo de Reserva, após o débito 
referido no inciso II, ser inferior ao valor mínimo estabelecido no § 2º do 
artigo 3º, o Município será notificado para recompô-lo na forma do inciso 
IV do artigo 4º. 

 § 2º - Na hipótese de insuficiência de saldo no Fundo de Reserva 
para o débito do montante devido nos termos do inciso II, a instituição 
financeira restituirá ao depositante o valor disponível no fundo acrescido 
do valor referido no inciso I. 

 § 3º - Na hipótese referida no § 2º deste artigo, a instituição 
financeira notificará a autoridade expedidora da ordem de liberação do 
depósito, informando a composição detalhada dos valores liberados, sua 
atualização monetária, a parcela efetivamente disponibilizada em favor do 
depositante e o saldo a ser pago depois de efetuada a recomposição 
prevista no § 1º deste artigo. 
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 Art. 8º - Nos casos em que o Município não recompuser o Fundo de 
Reserva até o saldo mínimo referido no § 2º do artigo 3º, será suspenso o 
repasse das parcelas referentes a novos depósitos até a regularização do 
saldo. 

 Parágrafo Único - Sem prejuízo do disposto no caput, na hipótese de 
descumprimento por 3 vezes da obrigação referida no inciso IV do artigo 4º, 
será o Município excluído da sistemática de que trata o artigo 9º, parágrafo 
único da Lei Complementar nº 151/2015. 

 Art. 9º - Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o 
Município, ser-lhe-á transferida a parcela do depósito mantida na instituição 
financeira nos termos do § 2º do artigo 3º, acrescida da remuneração que lhe 
foi originalmente atribuída. 

 § 1º - O saque da parcela de que trata o caput deste artigo somente 
poderá ser realizado até o limite máximo do qual não resulte saldo inferior ao 
mínimo exigido no § 2º do artigo 3º. 

 § 2º - Na situação prevista no caput, serão transformados em 
pagamento definitivo, total ou parcial, proporcionalmente à exigência 
tributária ou não tributária, conforme o caso, inclusive seus acessórios, os 
valores depositados na forma do caput do artigo 2º, acrescidos da 
remuneração que lhes foi originalmente atribuída. 

 Art. 10 - Compete ao Secretário Municipal de Receita e Gestão a 
realização dos atos necessários à operacionalização e manutenção do Fundo 
de Reserva dos Depósitos Judiciais e Administrativos de que trata a Lei 
Complementar nº 151/2015, em especial, junto à instituição financeira 
gestora do Fundo de Reserva. 

 Art. 11 - Para fins desta Lei aplica-se, no que couber e/ou for omissa 
essa espécie normativa, as disposições da Lei Complementar nº 151/2015. 

 Art. 12 - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário. 

 Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de Setembro de 2016. 

 
 

ALUIZIO SÃO JOSÉ 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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