
 
 

LEI  Nº 355/77, DE 04/01/77 
 

 
"Autoriza  o  Chefe   do  Executivo Municipal a doar ao Esporte Clube Vila Nova a Praça Cel. 
João Ferreira de Albuquerque". 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO, Faço saber que a 
Câmara Municipal votou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a doar  ao Esporte Clube Vila Nova a 
Praça Cel. João Ferreira de Albuquerque, integrante do loteamento Geral do Bairro Flávio 
Garcia,  a área aproximado de 24.700 m² (vinte e quatro mil e setecentos) metros quadrados. 
 
Art. 2º - A área a ser doada destinar-se-á a construção do Estádio do Esporte Clube Vila 
Nova. 
 
Art. 3º - A não utilização do terreno dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contando 
da data da lavratura da Escritura implicará em seu retorno ao Patrimônio Municipal. 
 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei nº 3.154 de 06 de 
Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos. 
 
            
 

Gabinete do Prefeito Municipal em, 04 de janeiro de 1977 
 
 
 

Dr. Salviano Mendes Fontoura 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LEI  Nº 356/77, DE 13/01/77 
 
           
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E SEU PREFEITO MU-

NICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

"Considera HINO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE COXIM, a letra  e 
música gravada  com o nome de "PÉ 
DE CEDRO". 

 
 
Art. 1º - É  CONSIDERADO  HINO  OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COXIM, a letra e 

música gravada com o nome de PÉ DE CEDRO; 
 
Art. 2º - Fica o Prefeito   Municipal, autorizado a regulamentar por decreto-lei, o uso no 

Município, do referido Hino, e modificações que se fizerem necessárias na letra e música; 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº  3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
              
 

Gabinete do Prefeito em, 13 de Janeiro de 1977 
 

 
 

Dr. Salviano Mendes Fontoura 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

LEI  Nº 357/77, DE 19/01/77 
 
 

"Dispõe sobre denominação de Rua 
dando nova denominação". 

 
 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, PREFEITO 

MUNICIPAL SANCIONA A SEGUINTE LEI. 
 
Art. 1º - A atual RUA PAULISTA, situada  no  loteamento "VILA SÃO PAULO", de 

propriedade do senhor Vereador Antônio Tobias, sita nesta cidade, passa a denominar-se 
"RUA ZACARIAS MOURÃO". 

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
              
 

Gabinete do Prefeito em, 19 de Janeiro de 1977 
 
 
 

Dr. Salviano Mendes Fontoura 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 



 
LEI  Nº 358/77, DE 19/01/77 

 
 

"Dispõe sobre denominação de Rua". 
 
 

 
FAÇO SABER  QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, PREFEITO MU-

NICIPAL SANCIONA A SEGUINTE LEI. 
 
Art. 1º - A atual RUA AMAZONAS, situada  no  loteamento "VILA SÃO PAULO", de 

propriedade do senhor Vereador Antônio Tobias, sita nesta cidade, passa a denominar-se 
"RUA RAUL SANTANA". 

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
               
 

Gabinete do Prefeito em, 19 de Janeiro de 1977 
 
                              
 
 

Dr. Salviano Mendes Fontoura 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LEI Nº 359/77, DE 23/03/77 
 

 
"Declara de Utilidade Pública o Lions 
Clube de Coxim". 
 

 
 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAÇO  SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL SANCIONA A SEGUINTE LEI. 

 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, o Lions  Clube  de  Coxim. 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na  data  de sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do Artigo 45, inciso II da Lei nº  3.770  de 14/09/76, 

sanciono a presente  Lei  para que produza os seus  jurídicos e legais efeitos. 
 
               
 
 

Gabinete do Prefeito em, 23 de Março de 1977 
 
                             
 
 
 

Dr. Franklin Rodrigues Masruha 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LEI  Nº 360/77, DE 24/03/77 
 

"Autorizo  o Poder Executivo Municipal 
a contrair empréstimo com financiadora 
autorizadas para o fim que especifica". 

 
O Prefeito Municipal de Coxim. Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim, decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos do Art. º 29 nº IV da 

Lei nº 3.770 de 14/09/76, a contrair empréstimos ou efetuar operações de financiamento, 
com estabelecimento de crédito ou financiadora autorizada até limite de Cr$ 174.256,80 
(Cento e setenta quatro mil e duzentos e cincoenta e seis cruzeiros e oitenta centavos). 

 
Art. 2º - A  importância  constante do Art. º 1º destina-se a aquisição de 02 (duas) 

camionetas, C/1404 de 06 cilindros marca chevrolet, que será adquirida de revendedor 
autorizado, correndo despesas referida por conta da verba 4.1.3.0. 

 
Art. 3º - Em garantia a operação constante do artigo anterior, o Poder Executivo 

Municipal fica autorizado a oferecer percentual da cota de participação do ICM, para resgate 
mensal do contrato. 

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: De conformidade  do  Artigo 45, inciso II da Lei nº 3.770 de 14/09/76, 

sanciona a seguinte Lei para que produza os seus  jurídicos e legais efeitos. 
 
            
 
    Gabinete do Prefeito em, 24 de Março de 1977 
 
                           
 

Dr. Franklin Rodrigues Masruha 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 



LEI  Nº 361/77, DE 14/04/77 
 

"Estabelece  diretrizes para a reforma 
administrativa da Prefeitura Municipal, 
dispõe sobre seu sistema administrativo 
e dá outras providências". 

 
Faço  saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DIRETRIZES DE GOVERNO 
 

Art. 1º - A ação do Governo Municipal se orienta  no  sentido  do desenvolvimento do 
Município e do aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante o planejamento 
de suas atividades. 

§ 1º - O planejamento das atividades da Administração Municipal obedece às diretrizes 
estabelecidas neste capítulo e de desenvolve através da elaboração e manutenção  
atualizada dos seguintes instrumentos: 

I - plano de desenvolvimento integrado; 
II - orçamento plurianual de investimento; 
III - orçamento programa. 
 
§ 2º - A elaboração e execução do planejamento das atividades municipais guardarão 

inteira consonância com os planos e programas dos governos do Estado e da União. 
 
Art. 2º - Ao  Município compete promover o bem-estar de sua população, através das 

funções privativas definidas pela Lei de Organização dos Municípios do Estado de Mato 
Grosso, cabendo-lhe prover, pelos seus órgãos ou mediante concessão ou permissão, os 
serviços de: 

I - limpeza pública; 
II - iluminação pública; 
III - água potável e esgotos; 
IV - feiras-livres e mercados; 
V - trânsito público, exceto o policiamento; 
VI - transporte coletivo; 
VII - cemitérios; 
VIII - urbanização e áreas verdes; 
IX - recreação; 
X - polícia administrativa. 
 
Parágrafo Único - É supletiva a ação do Município, relativamente aos serviços de: 
I - fomento ao desenvolvimento; 
II - educação, cultura e turismo; 
III - saúde e assistência social; 
IV - abastecimento. 



Art. 3º - Cumpre à Prefeitura desenvolver atividades relacionadas com a organização e 
expansão da economia local e mobilizar os recursos materiais, humanos e financeiros, 
públicos e privados, disponíveis que possam fomentar o desenvolvimento do Município. 

 
Art. 4º - A  atuação  da Prefeitura no campo do ensino se faz de  forma complementar à 

do Estado, visando a eliminar o "déficit” eventual de vagas nos cursos elementar médio e 
supletivo, dando preferência às zonas de expansão urbana e rural. 

 
Art. 5º - No campo da saúde são observadas as seguintes diretrizes: 
I - além dos serviços prestados nos ambulatórios médicos do Município, a Prefeitura 

não prestará, diretamente, na área urbana, serviços de assistência médica, dentária e 
hospitalar; a ação do Governo Municipal, relativamente a esses serviços, quando se der, 
objetivará desenvolver a capacidade das instituições e dos órgãos públicos específicos, 
mediante assinatura de convênios e contratos e a concessão de auxílios e subvenções; 

II - tão logo seja viável a Prefeitura prestará serviços de socorro médico de urgência que 
se destinarão, preferencialmente, à população não amparada por instituições               
públicas de previdência, salvo no caso de assinatura de convênios com essas instituições 
para atendimento dos  seus segurados. 

 
Parágrafo único - A limitação do item I deste artigo não se refere à manutenção de 

serviços de assistência médica e dentária à população rural e aos alunos das escolas 
municipais, que devem  ser objeto de planos e programas específicos de implantação e 
expansão. 

 
Art. 6º - As atividades  da  Administração  Municipal, quanto ao abastecimento, visam a 

melhoria do sistema de distribuição de gêneros de primeira necessidade, através da 
organização de feiras-livres, da criação de estímulos à expansão da rede particular de 
armazéns e supermercados e da implantação de centros e terminais de abastecimento. 

 
CAPÍTULO II 

DO SISTEMA ADMINISTRATIVO  
 

Art. 7º - O sistema administrativo  da  Prefeitura  Municipal de Coxim, em consonância 
com as diretrizes do Capítulo I, tem a seguinte organização básica: 

 
I - Órgãos de Assessoramento Superior: 
a - Secretaria Geral; 
b - Assessoria Jurídica; 
c - Assessoria de Planejamento; 
 
II - Órgãos de Apoio Logístico: 
a - Secretaria Municipal de Administração; 
 
III - Órgãos de Operação e Execução: 
a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 
b) Secretaria Municipal de Educação e Saúde. 



 
§ 1º - O Prefeito  Municipal  poderá  instituir  Secretarias Extraordinárias para a 

implementação de programas de desenvolvimento econômico e para atender as 
necessidades conjunturais que demandem atuação da Prefeitura, observado o disposto no 
capítulo IV. 

§ 2º - Os órgãos enumerados neste artigo constituem a administração direta da 
Prefeitura e subordinam-se ao Prefeito por linha de autoridade integral. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA E DA ESTRUTURA BÁSICA DOS ÓRGÃOS 

SEÇÃO I 
DA SECRETARIA GERAL 

 
Art. 8º - À  Secretaria  Geral  incumbe  as funções de secretariado do Chefe do 

Executivo e das relações deste com o Legislativo Municipal e especificamente: 
I - o preparo e expedição do expediente do Prefeito; 
II - o encaminhamento  de  mensagens, projetos de lei, razões de veto e toda a 

correspondência destinada à Câmara Municipal; 
III - o  exercício  das  atividades  de  relações  públicas e de imprensa da Prefeitura; 
IV - a publicação dos atos oficiais. 
 

SEÇÃO II 
DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 
Art. 9º - À Assessoria Jurídica incumbe representar a Prefeitura ativa e passivamente, 

em juízo ou fora dele, nos termos legais e regulamentares, superintender todas as atividades 
jurídicas da Prefeitura, proceder à cobrança judicial da dívida ativa, colaborar na elaboração 
de projetos de leis, decretos, normas, instruções, editais e orientações que envolvam a 
aplicação de princípios jurídicos, opinar em todos os processos que lhe forem submetidos, 
inclusive inquéritos administrativos e assessorar o Prefeito em assuntos de sua alçada. 

 
SEÇÃO III 

DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
 

Art. 10 - À Assessoria de Planejamento incumbe a  elaboração dos planos de 
desenvolvimento do Município, integrando seus aspectos físicos, econômico e social, o 
estudo dos assuntos pertinentes e esses planos e a sua atualização competido-lhe, 
especificamente: 

I - a elaboração, o acompanhamento e a avaliação do plano de desenvolvimento 
integrado; 

II - a permanente atualização  do  plano  de desenvolvimento integrado, obedecidas as 
diretrizes gerais em que se basear a sua elaboração, bem como o controle de sua execução; 

III - a elaboração e atualização dos orçamentos plurianuais de investimento, de acordo 
com as diretrizes do plano de desenvolvimento integrado; 



IV - a análise dos programas de trabalho dos órgãos da administração direta ou indireta 
da Prefeitura, e as revisões necessárias à sua adequação aos orçamentos plurianuais de 
investimento; 

 
V - a análise das propostas parciais de orçamento, sua revisão e a elaboração da 

proposta geral de orçamento em consonância com o orçamento plurianual de investimento; 
VI - o acompanhamento e o controle da execução dos programas, bem como a 

proposição das revisões necessárias; 
VII - o  acompanhamento  e  controle  da execução orçamentária  e da programação 

financeira e o exame dos pedidos de  abertura de crédito; 
VIII - o  cadastramento  e  o estudo das fontes de financiamento que podem ser 

utilizadas na implementação do plano de desenvolvimento integrado; 
IX - a elaboração  ou  coordenação  dos  projetos  de aplicação de capital com vista à 

obtenção de financiamento; 
X - a elaboração dos projetos de obras públicas ou a coordenação de sua elaboração; 
XI - a aprovação dos projetos de implantação e ampliação  dos serviços concedidos ou 

permitidos; 
XII - a administração das normas relativas ao zoneamento, loteamento  e às 

construções particulares, bem como a manutenção atualizada da planta cadastral do 
Município; 

XIII - o cadastramento, o controle e o estudo da utilização dos imóveis do Município; 
XIV - a supervisão, coordenação e controle dos serviços de processamento de dados e 

de informática, prestado à Prefeitura; 
XV - o assessoramento ao Prefeito nos assuntos de sua competência. 
 

SEÇÃO IV 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Art. 11 - À Secretaria Municipal de Administração incumbe os assuntos de receita, 

despesa, execução orçamentária, contabilidade e tesouraria, pessoal, material, protocolo, 
arquivo, comunicações internas, zeladoria e, especificamente: 

I - as atividades de cadastramento fiscal; 
II - as atividades  de  lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos e demais 

rendas municipais; 
III - o recebimento, guarda e movimentação dos dinheiros e outros valores do Município; 
IV - o registro  e  o controle contábeis da execução orçamentária, financeira e 

patrimonial da Prefeitura; 
V - o assessoramento ao Prefeito nos assuntos de sua competência; 
VI - a execução das atividades relativas ao recrutamento, à seleção, ao treinamento, ao 

regime jurídico, aos controles funcionais e financeiros e aos demais assuntos de               
pessoal; 

VII - a padronização, recebimento, guarda  e  distribuição  de  material; 
VIII - o inventário, o controle, a proteção e a conservação dos bens móveis; 
IX - a licitação das compras, serviços, obras e alienações; 
X - o recebimento, a distribuição, o controle do andamento e o arquivamento definitivo 

dos papéis da administração; 



XI - a zeladoria dos próprios da Prefeitura; 
XII - o assessoramento ao Prefeito nos assuntos de sua competência. 
 
Art. 12 - A Secretaria Municipal de Administração  compõe-se das seguintes unidades 

de serviço: 
I - Serviços Financeiros; 
II - Serviço de Tributação; 
III - Serviços Administrativos. 
 
 

SEÇÃO V 
 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
 

Art. 13 - À Secretaria Municipal de  Obras  e  Serviços  Públicos incumbe os assuntos 
pertinentes à execução das obras públicas e particulares, à limpeza pública, à fiscalização 
das posturas e serviços públicos concedidos ou permitidos, trânsito, feiras-livres, mercados, 
cemitérios, parques e jardins, e, especificamente: 

I - a construção, melhoria e conservação das estradas integrantes do sistema rodoviário 
municipal; 

II - a construção, melhoria e conservação do  sistema viário urbano; 
III - a edificação dos  próprios  municipais, os  serviços de pavimentação e a execução 

das demais obras públicas; 
IV - a manutenção da limpeza pública; 
V - a fiscalização das posturas; 
VI - a fiscalização dos serviços públicos concedidos ou permitidos pelo Município; 
VII - a execução dos serviços de trânsito municipais de acordo com o plano de 

circulação de veículos e a legislação em vigor; 
VIII - a administração das feiras-livres, mercados e cemitérios  municipais; 
IX - a execução dos serviços de  manutenção  de praças, parques, jardins, arborização 

pública e áreas verdes; 
X - a manutenção do horto florestal; 
XI - a guarda municipal; 
XII - a guarda, manutenção e controle da utilização da frota de veículos e máquinas 

rodoviárias; 
XIII - a administração dos serviços de natureza industrial que se destinem aos seus fins; 
XIV - à fiscalização e a aprovação das obras  particulares, de acordo com os projetos 

aprovados; 
XV - o assessoramento ao Prefeito nos assuntos de sua competência. 
   
Art. 14 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, compõem-se das 

seguintes unidades: 
I - Serviço de Estradas de Rodagem; 
II - Serviços Urbanos; 
III - Serviço de Obras. 



 
SEÇÃO VI 

 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 
Art. 15 - À Secretaria Municipal de Educação e Saúde  incumbe os assuntos pertinentes 

à educação, à cultura, promoção social, ao turismo, a saúde pública, à assistência hospitalar 
de urgência, ambulatórios, assistência médica, biometria e controle sanitário municipal, e, 
especificamente: 

I - a administração das unidades de ensino municipais; 
II - a promoção de estudos e pesquisas, visando à melhoria do ensino; 
III - a difusão da cultura e o seu estímulo;  
IV - o desempenho dos trabalhos de organização  de comunidades, com vista a criar 

condições para autopromoção e  mudanças culturais adequadas; 
V - a dinamização dos recursos sociais existentes  no  Município, bem como o estímulo 

à criação dos necessários ou carentes; 
VI - as atividades de controle das migrações; 
VII - o tratamento e a triagem de casos para  a  concessão  de benefícios; 
VIII - a fiscalização do emprego das subvenções concedidas pela Prefeitura a obras 

sociais; 
IX - o treinamento de mão-de-obra; 
X - o fomento ao turismo e a promoção de atividades e certames; 
XI - a fiscalização do cumprimento dos contratos e convênios firmados na conformidade 

com o item I do artigo 5º desta Lei; 
XII - a execução dos programas que a Prefeitura vier a desenvolver, com base no que 

faculta o parágrafo único do  artigo mencionado no item anterior; 
 
XIII - a realização dos exames de sanidade física e mental  dos servidores municipais, 

para efeito de nomeação, admissão, licença, readaptação, aposentadoria e outros fins legais; 
XIV - os serviços de Pronto Socorro Municipal e dos ambulatórios médicos, para 

atender à população do Município; 
XV - os serviços de biometria dos alunos matriculados em unidades escolares 

municipais e dos servidores da Prefeitura; 
XVI - a fiscalização e o controle sanitário, na forma das leis de postura do Município; 
XVII - o assessoramento ao Prefeito nos assuntos de sua competência. 
 
Art.  16 - A Secretaria Municipal de Educação e  Saúde compõem-se das seguintes 

unidades de serviço:    
I - Serviço de Educação; 
II - Serviço de Saúde. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS 
 

Art. 17 - As Secretarias Extraordinárias previstas  no  §  1º  do artigo 7º desta Lei serão 
instituídas por decreto do Prefeito Municipal. 



§ 1º - O decreto que instituir Secretaria Extraordinária especificará: 
I - os programas com os respectivos  prazos  que  ficarão a cargo da Secretaria; 
II - as  atribuições  do  titular  da Secretaria e sua competência para proferir despachos 

decisórios. 
§ 2º - Não se instituirá Secretaria Extraordinária para a execução de programas ou o 

trato de assuntos que  se  incluam na área de competência das demais Secretarias. 
§ 3º - A instalação da  Secretaria  Extraordinária  dependerá  da existência de recursos 

orçamentários para fazer face às despesas. 
§ 4º - Ao instalar a Secretaria, o Prefeito  Municipal  dotará o órgão de meios materiais e 

humanos necessários ao seu funcionamento. 
 
Art. 18 - Os encargos de direção das Secretarias Extraordinárias serão atendidos 

mediante o provimento de cargos de Secretário Municipal Extraordinário. 
 

CAPÍTULO V 
 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DELEGAÇÃO E EXERCÍCIO DA AUTORIDADE 
 
 

Art. 19 - O Prefeito, os Secretários e autoridades de igual nível hierárquico, salvo 
hipótese expressamente fixada em lei, devem permanecer livres de funções meramente 
executórias e da prática de atos relativos à mecânica administrativa, ou que indiquem uma 
simples aplicação de normas estabelecidas. 

Parágrafo Único - O encaminhamento de processos e outros expedientes às 
autoridades mencionadas neste artigo ou a avocação de qualquer caso por essas 
autoridades                      apenas se dará: 

I - quando o assunto se relacionar com ato praticado pessoalmente pelas citadas 
autoridades; 

II - quando se enquadrar simultaneamente na competência de vários órgãos 
subordinados aos Secretários ou não se  enquadrar precisamente na de nenhum; 

III - quando incidir no campo das relações da Prefeitura com a Câmara ou com outras 
esferas do Governo; 

IV - para exame de atos manifestamente ilegais ou contrários ao interesse público. 
   
Art. 20 - Ainda  com  o objetivo de reservar às autoridades superiores as funções de 

planejamento, orientação, coordenação, controle e revisão, e com o fim de acelerar a 
tramitação administrativa, aplicam-se, no estabelecimento das rotinas de trabalho  e de exi-
gências processuais, os seguintes princípios básicos: 

I - todo o assunto será decidido no nível  hierárquico mais baixo possível. Para isso: 
a - às  chefias  situadas  na  base da organização devem ser atribuídas a maior soma 

possível de funções decisórias, particularmente em relação aos assuntos rotineiros; 
b - a autoridade competente para proferir a decisão  ou ordenar a ação, deve ser a que 

se encontra no ponto mais próximo àquele em que a informação ou instru-                   
ção de um assunto se completa ou em que todos os meios e formalidades 
requeridos por uma operação se liberem; 



II - a autoridade competente não se escusa a decidir, protelando por qualquer forma seu 
pronunciamento ou encaminhando o caso à consideração superior ou de outra autoridade; 

III - os contatos entre os órgãos da administração  municipal para fins de instrução de 
processo, são diretos de órgão para órgão, evitando-se as tramitações desnecessárias para 
órgão de nível superior, por simples razões hierárquicas.  

 
CAPÍTULO VI 

 
DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 
Art. 21 - O sistema administrativo previsto nesta lei entrará  em funcionamento, 

gradativamente, à medida que o órgãos que o compõem forem sendo implantados, segundo 
as conveniências da Administração e as disponibilidades de recursos. 

Parágrafo Único - A  implantação dos órgãos far-se-á através da efetivação das 
seguintes medidas: 

I - elaboração e aprovação do respectivo regimento interno; 
II - provimento das respectivas chefias; 
III - dotação dos órgãos dos  elementos  materiais  e  humanos indispensáveis ao seu 

funcionamento; 
IV - fixação de normas e procedimentos de serviço. 
 
Art. 22 - Quando for aprovado o regimento interno previsto nesta lei e providas as 

respectivas chefias, os órgãos da atual estrutura administrativa, cujas funções correspondam 
às dos novos órgãos ficarão automaticamente extintos. 

 
Art. 23 - O acompanhamento dos trabalhos de implantação ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Administração e da Assessoria de Planejamento. 
 

CAPÍTULO VII 
DO REGIMENTO INTERNO 

 
Art. 24 - O Regimento Interno dos órgãos  mencionados  no artigo  7º desta lei será 

baixado por decreto do Prefeito Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias contados da 
vigência desta Lei. 

 
§ 1º - O regimento interno explicitará: 
I - o desenvolvimento da estrutura, as atribuições das unidades de organização e a 

competência dos titulares de direção, chefia, assessoramento e secretariado; 
II - o regime jurídico e as normas de trabalho  que, por  sua natureza, não devam 

constituir disposições em separado. 
   
§ 2º - No Regimento Interno, o Prefeito Municipal, poderá delegar competência às 

diversas chefias para proferir despachos decisórios, sendo indelegáveis as seguinte 
atribuições: 

I - iniciativa, sanção, promulgação e veto de leis; 
II - convocação extraordinária da Câmara Municipal; 



III - provimento e vacância dos cargos públicos da Prefeitura; 
IV - admissão e contratação de servidores a qualquer título e qualquer que seja a 

categoria, bem como sua dispensa e rescisão de contrato; 
 
V - aprovação de regimento; 
VI - aprovação de regulamento; 
VII - criação, alteração  ou  extinção  de órgãos, autorizadas pela Câmara Municipal; 
VIII - abertura de créditos suplementar e especial, autorizada por lei, bem como de 

crédito extraordinário; 
IX - aprovação de concorrência pública; 
X - autorização de despesas acima de 50 (cinqüenta) vezes o  valor referência vigente 

no Município de Coxim, estabelecido em lei federal; 
XI - aprovação de loteamentos; 
XII - concessão  de  exploração  de serviço público ou de utilidade pública, depois de 

autorizada pela Câmara Municipal. 
XIII - permissão  de  exploração  de serviço público ou de utilidade pública a título 

precário; 
XIV - alienação de bens  imóveis, depois  de  autorizada  pela Câmara Municipal; 
XV - aquisição de bens imóveis por compra ou  permuta, depois de autorizada pela 

Câmara Municipal; 
XVI - quaisquer outros atos que, em virtude de Lei, são indelegáveis ou devam ser 

objeto de decreto. 
 
Art. 25 - A elaboração do regimento interno previsto  nesta  lei, obedecerá aos princípios 

gerais nela estabelecidos e, especialmente, ao disposto nos artigos 19, 20 e 30. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS CARGOS E FUNÇÕES DE CHEFIA 

 
Art. 26 - Os cargos em comissão criados  em  virtude  desta  lei, obedecerão ao fixado 

no Anexo I que a esta acompanha, inclusive para os cargos correspondentes, que vierem a 
ser criados, na forma do que estabelece o artigo 30. 

 
Art. 27 - As  funções  gratificadas  serão  criadas  por  decreto do Prefeito Municipal 

para atender a encargos de chefia e a outros julgados necessários, quando não constituírem 
atribuições próprias de cargos. 

 
§ 1º - A criação de função gratificada dependerá de existência de dotação orçamentária 

para atender à despesa. 
§ 2º - Os símbolos e valores  das  funções  gratificadas  são os constantes do Anexo II 

da presente lei. 
 
Art. 28 - As  nomeações  para  cargos  de chefia e as designações para funções 

gratificadas obedecerão aos seguintes critérios: 



I - os Secretários Municipais  e  dirigentes  de  órgãos  de igual nível hierárquico são de 
livre escolha e nomeação do Prefeito, observadas as disposições específicas, definidas na 
Lei Orgânica dos Municípios; 

II - as Chefias de órgãos de nível hierárquico inferior ao de Secretaria serão nomeadas 
ou designadas  pelo Prefeito, por indicação do Secretário ou dirigente de órgão de               
igual nível hierárquico, onde o cargo ou a função forem subordinados. 

Parágrafo Único - Somente serão designados para  o  exercício de função gratificada 
servidores públicos municipais ou federais, estaduais ou de outros municípios,                     
postos à disposição da Prefeitura. 

 
Art. 29 - Os Secretários Municipais fazem jus à verba  mensal  de representação, 

correspondente a trinta por cento (30%) dos seus vencimentos. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 30 - O Prefeito Municipal poderá  complementar  a  estrutura estabelecida pela 

presente lei, criando, através dos regimentos internos, novos órgãos de nível hierárquico 
inferior ao de Secretaria. 

 
Art. 31 - Extinto o órgão competente da atual estrutura administrativa, na conformidade 

do artigo 22, extinguir-se-á, automaticamente, o cargo em comissão ou a função gratificada 
correspondente à sua chefia. 

Parágrafo Único - Os encargos de chefia dos  novos  órgãos serão atendidos através 
dos cargos em comissão e funções gratificadas, na forma do que estabelecem os artigos 26, 
27 e 28 desta Lei. 

 
Art. 32 - Fica o Prefeito Municipal  autorizado  a  proceder, no Orçamento da Prefeitura, 

aos reajustamentos que se fizerem necessários, em decorrência da implantação dos 
primados desta lei. 

 
Art. 33 - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
               Prefeitura Municipal de Coxim, em 14 de Abril de 1977. 
        
                                    FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 
                                        Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 



ANEXO I (Art. 26) 
 

a - Cargos em Comissão 
_________________________________________________________________ 
 
  C  A  R  G  O  S                                       S I M B O L O S 
____________________________________________________________________ 
  Secretário Municipal                         | 
  Assessor Jurídico                              |        CC-1 
  Assessor de Planejamento               | 
___________________________________________________________________ 
  Secretário Geral                                |        CC-2 
___________________________________________________________________ 
 
 
b - Símbolos e Vencimentos dos Cargos em Comissão 
___________________________________________________________________ 
 
   S   Í   M   B    O    L    O   S             |   VENCIMENTOS - Cr$ 
__________________________________________________________________ 
 
          CC-1                                         |     7.000,00 
          CC-2                                         |     4.000,00 
_________________________________________________________________ 

 
 

ANEXO II (§ 2º Art. 27) 
 

a) Funções Gratificadas 
__________________________________________________________________ 
 
  F  U  N  Ç  Õ  E  S                          S Í M B O L O S 
__________________________________________________________________ 
 
  Chefe de Serviço                         |       FG-1 
  Chefe de Seção                           |       FG-2 
_________________ _________________________________________________ 
 
 
b) Símbolos e Valores das Funções Gratificadas 
__________________________________________________________________ 
    
  S  Í  M  B  O  L  O  S                      |      VALORES - Cr$ 
___________________________________________________________________ 
        FG-1                                         |    1.500.00 
        FG-2                                         |       800.00 



___________________________________________________________________ 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
              
 
 
 

Gabinete do Prefeito em, 19 de Abril de 1977 
 
 
 

 
FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 362/77, DE 16/04/77 
 

"Estabelece Plantão de Farmácias aos 
Domingos, Feriados e Dias Úteis e dá 
outras providências". 

 
 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - As farmácias situadas no  perímetro  urbano  da cidade deverão cumprir 

plantão em escala a ser elaborada pela Prefeitura, no domingos e feriados até às 23:00 
horas e nos demais dias até às 22:00 horas. 

 
Art. 2º - A  desobediência  da escala autorizará a  suspensão  do Alvará por prazo não 

inferior a 120 (cento e vinte) dias, implicando reincidência na cassação definitiva. 
 
Art. 3º - Esta Lei será regulamentada dentro de 30 (trinta) dias  e entrará  em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL),  sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
              
 
 
 
  Gabinete do Prefeito em, 02 de Maio de 1977 
 
                             
 

FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA   
  Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI  Nº 363/77, DE 16/04/77 
 

"Estabelece  novos vencimentos para 
professores Municipais, alterando 
dispositivo da Lei nº 324/75 e dá outras 
providências". 

 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º - Fica criado junto a Secretaria de Educação Municipal o cargo de supervisores 

do ensino municipal e  aumentado  o nº de vagas para professores e zeladores de escolas, 
da seguinte maneira: 

 
Número de Cargos                      Especificações 
 
  05 (cinco)                                  Supervisores 
  70 (setenta)                               Professores 
  10 (dez)                                     Zeladores 
 
Art. 2º - Fica fixado os vencimentos de supervisores, professores e zeladores, nos 

seguintes padrões: 
 
Supervisores...............................Cr$ 1.150.00 
Professores - Nível "A"...............Cr$    650.00 
Professores - Nível "B"...............Cr$    800.00 
Professores - Nível "C"...............Cr$ 1.000.00 
Zeladores.....................................Cr$    602.40 
 
Parágrafo Único - Os professores constantes do caput deste artigo, serão  admitidos 

pela Prefeitura, respeitando-se obrigatoriamente o nível "A" para professores com 1º grau 
incompleto; nível "B" professores com o 1º grau completo e nível "C" professores                     
com curso normal. 

 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação,  com efeito retroativo a 

partir de 1º de março de 1977, revogadas as disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e  legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de Abril de 1977 
 
                             Franklin Rodrigues Masruha 
                                  Prefeito Municipal 



LEI  Nº 364/77, DE 07/05/77 
 

 
"Cria a Taxa de religação de água e 
esgoto e dá outras providências". 
 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º - Fica criado, nos emolumentos da Prefeitura Municipal de Coxim, a taxa de 

religação de água e esgoto. 
 
Art. 2º - A taxa de religação de água  e  esgoto, que  compreende desde a abertura do 

buraco para concretização do  corte, até a sua religação e perfeito funcionamento, deverá ser 
cobrada pela municipalidade, dentro dos seguintes limites: 

 
TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA.........................Cr$ 400.00 
TAXA DE RELIGAÇÃO DE ESGOTO...................Cr$ 500.00 
 
Art. 3º - A Prefeitura Municipal de Coxim terá o prazo de quinze dias, a partir do 

pagamento do débito e taxa em apreço, para proceder a religação de água e esgoto. 
 
Parágrafo Único: Pela cobrança da taxa a Prefeitura se obriga a fazer às suas expensas 

todo o serviço de corte e religação, bem como correrá por sua conta todo o material 
empregado. 

 
Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder o corte de água ou 

esgoto dos usuários, que embora estejam em dia com seus pagamentos, cedem 
indevidamente de sua ligação - água a vizinhos ou terceiros, bem como  permite que outros 
liguem esgotos na sua rede individual. 

 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 09 de Maio de 1977 
 

FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 
 

Prefeito Municipal 
 
 



 
 

 

LEI  Nº 365/77, DE 09/05/77 
 

"Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Coxim e dá 
outras providências". 
 

 
FAÇO SABER  QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI. 
 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA DO QUADRO  

 
Art. 1º - Os Serviços da Prefeitura Municipal serão atendidos: 
I - por  funcionários  ocupantes de cargos estabelecidos por esta Lei; 
 
II - por pessoa eventual ou variável. 
 
Art. 2º - Para efeitos desta Lei: 
I - Cargo é um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas a uma 

pessoa; 
II - Classe é o agrupamento de cargos de atribuições da mesma natureza, de 

denominação idêntica, do mesmo nível de vencimento e semelhantes quanto ao grau de                    
complexidade e responsabilidade das atribuições; 

III - Série de classes é o conjunto de classes de atribuições da mesma natureza 
escalonadas segundo o grau de complexidade e responsabilidade que compreendem; 

IV - Função Gratificada é a vantagem acessória ao vencimento, para atender a 
encargos de chefia ou  a outros julgados necessários, quando não constituem atribuições 
inerentes a cargos do quadro. 

 
§ 1º - Os cargos públicos, quanto a forma de provimento, se classificam-se em: 
I - Cargo de provimento efetivo, constantes do Anexo I desta Lei. 
II - Cargos de  provimento  em  comissão, constantes do Anexo II desta Lei. 
 
§ 2º - As Funções Gratificadas são as  constantes  do  Anexo  III desta Lei. 
 

CAPÍTULO II 
DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

 
Art. 3º - O provimento dos cargos efetivo dar-se-á de acordo com as formas e requisitos 

previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 
 



Art. 4º - Os cargos em Comissão  serão  providos  mediante livre escolha do Prefeito 
Municipal dentre pessoas que satisfaçam os requisitos legais para a investidura no serviço 
público. 

 
Art. 5º - Na admissão de funcionários, o concurso público obedecerá aos requisitos 

mínimos complementares dos previstos no Estatuto para provimento dos cargos constantes 
do Anexo V desta Lei. 

 
CAPÍTULO III 

DA PROMOÇÃO E DO ACESSO 
 

Art. 6º - Promoção é a elevação de funcionário efetivo, pelo critério do merecimento, à  
classe  imediatamente  superior, dentro da mesma série de classes. 

 
Art. 7º - Acesso é a elevação do funcionário efetivo pelo critério do merecimento, à 

classe de nível mais elevado, isolada ou inicial de série de classes. 
 
Art. 8º - As  perspectivas  de  promoção  e acesso estão estabelecidas no Anexo V, 

desta Lei. 
 
Art. 9º - Para concorrer à promoção ou ao  acesso, o  funcionário deverá comprovar 

capacidade funcional para o exercício das atribuições da função. 
 
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
              
 
  Gabinete do Prefeito em, 09 de Maio de 1977 
 
                             
 

FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LEI  Nº 366/77, DE 19/05/77 
 

LEI DO USO DO SOLO (CÓDIGO) 
 
 
 

ESTA LEI ESTÁ REDIGIDA EM SUA ÍNTEGRA NO ARQUIVO CÓDIGO.CAM 

LEI  Nº 367/77, DE /  /77 
 
 
               Gabinete do Prefeito em, 19 de Janeiro de 1977 
 
                             Dr. Franklin Rodrigues Masruha 
                                    Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

LEI Nº 368/77, DE 06/06/77 
 
 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM MT. APROVA E O SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL SANCIONA A SEGUINTE LEI. 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a denominar o logradouro público 

onde está situado o Hospital das Clínicas MARIA NAZARÉ, com a denominação de "RUA 
MARIA NAZARÉ" 

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei nº  3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e  legais efeitos. 

 
                
 
 

Gabinete do Prefeito em, 06 de Junho de 1977 
 
                             
 

 
Dr. Franklin Rodrigues Masruha 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 369/77, DE 06/10/77 
 

 
"Autoriza  o Poder Executivo Municipal 
a  contrair empréstimo com financiadora 
autorizada para o fim que especificada 
". 
 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, faz saber que a Câmara Municipal de Coxim decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos do Artigo 29 nº IV da 

Lei nº 3.770 de 14 .09.76 a contrair empréstimos ou efetuar operações de financiamento, 
com estabelecimento de Crédito ou financiadora autorizada até o limite de Cr$ 602.240.00 
(seiscentos e dois mil, duzentos e quarenta cruzeiros). 

 
Art. 2º - A Importância constante do artigo 1º destina-se a aquisição de  02  (dois)  

caminhões  Detroit  Diesel,  D-6403, chassis curto, 04 rodas traseiras com pneus 900 x 20-12 
lonas, 04 cilindros capacidade de carga 7.450 kg. - Peso bruto 10.700 kg, marca 
CHEVROLET, que será adquirido de revendedor autorizado  as despesas referidas por conta 
da verba 4.1.3.0, sendo que os referidos veículos terão caçamba apropriadas como 
implementos. 

 
Art. 3º - Em garantia da operação constante do artigo anterior, o Poder Executivo 

Municipal fica autorizado a oferecer percentual da cota de participação no ICM, para resgate 
mensal do contrato. 

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
               
 
 Gabinete do Prefeito em, 06 de Outubro de 1977 
 
                             
 

Dr. Franklin Rodrigues Masruha 
Prefeito Municipal 

 
 



 
 
 
 
 

LEI Nº 370/77, DE 06/10/77 
 

 
 
"Autoriza  o  Poder Executivo  a parcelar 
Dívida Ativa do Município". 

 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim Estado de Mato Grosso, aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer o parcelamento de Dívida Ativa do 

município de Coxim - Mato Grosso. 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará  em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e  legais efeitos. 

 
               
 
 Gabinete do Prefeito em, 06 de Outubro de 1977 
 
                            
 
 

Dr. Franklin Rodrigues Masruha 
Prefeito Municipal 



LEI Nº 371/77, DE 06/10/77 
 

"Modifica a redação da lei nº 364 de 07 
de maio de 1.977". 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica criado, nos emolumentos da Prefeitura Municipal de Coxim, a taxa de 

religação de água. 
 
Art. 2º - A Taxa de religação de  água, que  compreende  desde a abertura do buraco 

para concretização do  corte, até a sua religação e perfeito funcionamento, deverá ser 
cobrada pela municipalidade, dentro do seguinte limite: 

 
TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA.....................Cr$ 400.00 
 
Art. 3º - A Prefeitura Municipal de Coxim terá o prazo de quinze dias, a partir do 

pagamento do débito e taxa em apreço, para proceder a religação da água. 
 
Parágrafo Único: Pela cobrança da taxa a Prefeitura se obriga a  fazer às suas 

expensas todo o serviço de corte e religação, bem como correrá por sua conta todo o                     
material empregado. 

 
Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder o corte de água  dos 

usuários, que embora estejam em dia com seus pagamentos, cedem indevidamente de sua 
ligação-água a vizinhos ou terceiros. 

 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL),  sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 06 de Outubro de 1977 
 
                             FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA   
                                  Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LEI Nº 372/77, DE 06/10/77 
 
 

"Autoriza  o Poder Executivo Municipal 
a  construir o Prédio destinado a 
Instalação do Mercado Municipal". 

 
 
A  CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVA E O 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado nos termos do item III letra E e 

item IV do artigo 29 da Lei nº 3.770 de 14 de setembro de 1.976 a comprar, desapropriar, 
declarar de utilidade Pública se necessário a área que for escolhida para construção do 
Mercado Municipal assim como contrair empréstimo, abrir concessão, a mandar  elaborar a 
planta, vender os Box  a particulares para conseguir subsídios a ajuda na construção do 
prédio. 

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
              
 
  Gabinete do Prefeito em, 06 de Outubro de 1977 
 
                             
 

FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

LEI Nº 373/77, DE 06/10/77 
 

 
"Dispõe sobre Feriado Municipal o Dia 
11 de Outubro de 1.977". 
 
 

 
A  CÂMARA  MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO APROVA E O 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado de decretar feriado Municipal do 

dia 11 de outubro de 1.977. 
 
Art. 2º - O feriado de que trata o artigo 1º, terá  validade somente para este ano. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação,  revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
              
 
 
  Gabinete do Prefeito em, 06 de Outubro de 1977 
 
                            
 

FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 374/77, DE 07/11/77 
 

"Autoriza o Poder Executivo a conceder 
à  COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
ESTADO DE MATO GROSSO-
SANEMAT, a execução e exploração 
dos serviços de abastecimento de água 
e os de esgotos sanitários dá outras 
providências". 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM-ESTADO DE MATO GROSSO. 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu  sanciono  a seguinte Lei. 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar  à COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT, mediante contrato, 
concessão para execução e exploração, com exclusividade, dos serviços de abastecimento 
de água e os de esgotos sanitários do Município. 

 
Parágrafo Único: No exercício de concessão, incumbirão à concessionária  o 

planejamento, a implantação, ampliação, operação, manutenção, administração, e ex-
ploração direta ou  indiretamente  dos  serviços de que trata este artigo. 

 
Art. 2º - A concessão a ser outorgada à COMPANHIA  DE SANEAMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO-SANEMAT  vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo o qual 
reverterão ao Município, nos termos do artigo 10, os bens e instalações que, na ocasião 
existirem em função dos serviços ora concedidas.. 

 
Art. 3º - Durante a vigência da concessão, a concessionária gozará de isenção dos 

impostos municipais. 
 
Art. 4º - Mediante prévia declaração de  utilidade  pública pelo Poder Executivo, a 

CONCESSIONÁRIA fica  autorizada a promover, amigável ou judicialmente, desapropriação 
de bens necessários ao atendimento de suas finalidades, bem como a estabelecer servidões 
sobre bens que interessem a execução ou manutenção de seus serviços. 

 
Art. 5º - Competirá privativamente à CONCESSIONÁRIA fixar tarifas referentes, aos 

serviços concedidos, bem como proceder a reajustes periódicos, de modo a atender à 
cobertura dos investimentos, dos custos operacionais, de manutenção e de expansão dos 
serviços e a assegurar o equilíbrio econômico e financeiro dos serviços explorados em 
acordo com o plano Nacional de Saneamento-PLANASA. 

 
Parágrafo Único: Fica assegurado à CONCESSION°RIA, o  direito  de sustar o 

fornecimento de água aos usuários em  débito. 
 



Art. 6º - No exercício de suas atividades, fica a SANEMAT autorizada a utilizar os bens 
públicos municipais e a estabelecer servidões nas estradas, caminhos e demais logradouros 
públicos, com sujeição aos regulamentos administrativos. 

 
Art. 7º - Sempre que a alteração ou  remanejamento  de  redes de água ou esgotos for 

realizada por solicitação da Prefeitura Municipal, esta fornecerá a SANEMAT, 
adiantadamente, os recursos necessários a tais modificações. 

 
Art. 8º - Observadas  as  normas regulamentares, mas independentemente de 

autorização municipal, a CONCESSIONÁRIA poderá fazer obras e instalações nas vias e 
logradouros públicos bem como em terrenos de domínio municipal, desde que necessários à 
execução dos serviços. 

 
Art. 9º - Ao final do prazo fixado para a CONCESSÃO, ou de eventual prorrogação, os 

bens e instalações vinculadas aos serviços concedidos reverterão ao PODER 
CONCEDENTE mediante indenização dos investimentos. A indenização dos investimentos 
se fará pelo custo histórico, observadas as correções monetárias feitas na forma da 
legislação em vigor e deduzida a depreciação. 

 
Parágrafo Único: No Contrato de Concessão constará cláusula pela qual, no caso de 

rescisão, qualquer que seja a sua causa, antes de decurso do prazo da concessão ou na 
vigência de eventual prorrogação, o concedente se obriga a assumir os compromissos                
financeiros da CONCESSIONÁRIA perante instituições de crédito vinculados ao Plano 
Nacional de Saneamento e relativos aos serviços concedidos, sub-rogando-se em todas as 
suas obrigações, independentemente da indenização de que  trata  este artigo. 

 
Art. 10 - Para a implantação,  operação,  manutenção,  ampliação, administração e 

exploração, direta ou indiretamente dos serviços de água e esgotos, com exclusividade, por 
parte da SANEMAT o Poder Executivo lhe transferirá o patrimônio afeto a esses serviços, 
mediante subscrição de ações da CONCESSIONÁRIA. 

 
Parágrafo 1º - O patrimônio a ser transferido na forma deste artigo compreenderá as 

instalações da captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água, e os sistemas 
de coleta, afastamento e disposição  final de esgoto bem como eventuais áreas imobiliárias a 
eles destinadas. 

 
Parágrafo 2º - As instalações e sistemas mencionados no parágrafo anterior serão 

avaliados de acordo coma Lei Federal nº 6.404 (Lei das SOCIEDADES POR AÇÕES), 
devendo o resultado do tombamento ser homologado por decreto do Executivo Municipal. 

 
Parágrafo 3º - Os bens móveis, julgados desnecessários pela SANEMAT para a 

incorporação a que se refere o Parágrafo Primeiro, serão desvinculados dos serviços 
públicos de água e esgotos do Município e reverterão ao patrimônio da Prefeitura Municipal, 
para seu aproveitamento em outros serviços públicos. 

 



Parágrafo 4º - Entre os bens que alude esse  artigo, poderão ser incluído direitos dos 
quais a concedente seja titular, desde que especificamente relacionada com os objetivos da 
CONCESSIONÁRIA incluídos nesses direitos a propriedade de estudos e projetos, em 
elaboração ou elaborados, e considerados pela CONCESSIONÁRIA tecnicamente 
aproveitáveis para o desenvolvimento de seus programas. 

 
Art. 11 - Além da hipótese prevista no artigo anterior o Município poderá participar do 

capital social da CONCESSIONÁRIA, integralizando as ações que subscrever com dinheiro 
ou bens. 

 
Art. 12 - O pessoal lotado nos  serviços de água e esgoto, sujeito a regime estatutário 

diverso daquele da legislação trabalhista, poderá ser colocado à disposição da SANEMAT, a 
critério exclusivo  desta. O pessoal sujeito ao regime de legislação trabalhista terá  seu 
vínculo transferido à CONCESSIONÁRIA. 

 
Art. 13 - Até que se formalize a concessão de que trata esta lei, o Poder Executivo fica 

autorizado a entregar a SANEMAT à administração dos bens municipais vinculados aos 
serviços de água e esgoto do Município, podendo a CONCESSIONÁRIA executar obras 
necessárias ao aprimoramento dos sistemas, contabilizando o respectivo custo em conta 
especial. 

 
Art. 14 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada às 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e  legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 07 de Novembro de 1977 
 
                            
 
 

FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 375/77, DE 07/11/77 
 

"Abre Crédito Adicional Suplementar ao 
Orçamento-Programa do Município para 
o exercício de 1977". 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM. Faço  saber que a Câmara Municipal decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa do município, 

para o exercício de 1.977, no valor de Cr$ 2.000.000.00 (dois milhões de cruzeiros), para 
entender a insuficiência de saldo dos seguintes Créditos Orçamentários: 

órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO 
Unidade. Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito 
 
3.0.0.0 - Despesas Corrente 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.1 - Pessoal                                     Cr$  70.000.00 
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros                       50.000.00 
4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações              60.000.00 
                                 Total........................ Cr$ 180.000.00 
 
órgão: 03 - Secretaria Administrativa 
unid. Orçamentária: 03.1 - Gabinete do Secretário 
 
3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.1 - Pessoal                                               50.000.00 
3.1.2.0 - Material de Consumo                         40.000.00 
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros                         50.000.00 
4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimento 
4.1.4.0 - Material Permanente                            10.000.00 
               Total.............................................Cr$ 150.000.00 
 
órgão: 03 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
Unidade. ORÇAMENTÁRIA: 03.2 - Serviços de Finanças 
3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.1 - Pessoal                                         Cr$ 100.000.00 
4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações             150.000.00 



               Total.................................          Cr$ 250.000.00 
 
órgão: 03 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
Unidade. Orçamentária: 03.3 - Serviços de Educação  e Assistência Social. 
 
3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.0.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.1 - Pessoal                                       Cr$ 190.000.00 
3.1.2.0 - Material de Consumo                           20.000.00 
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros                           50.000.00 
3.2.3.0 - Transf. de Assist. e Prev. Social 
3.2.3.6 - Auxílio a doenças                                   40.000.00 
               Total...............................................Cr$ 300.000.00 
 
órgão: 03 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
Unidade. Orçamentária: 03.4 - Serviços de Obras e Urbanismo. 
 
3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.1 - Pessoal                                          Cr$ 130.000.00 
3.1.2.0 - Material de Consumo                            500.000.00 
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros                            200.000.00 
4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.1.0 - Obras Públicas                                       200.000.00 
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações                    90.000.00 
               Total..............................................Cr$ 1.120.000.00 
 
Art. 2º - Os  recursos  para  cobertura  das  suplementações de que trata o artigo 

anterior, correrão a conta do excesso de arrecadação revelado pela aplicação do índice 
técnico, de acordo com as modificações explicitadas no artigo 43 § 3º da lei 4.320 de 17 de 
março de 1.964. 

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 07 de Novembro de 1977 
 
                            
 

FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 
Prefeito Municipal 



 

LEI  Nº 376/77, DE 08/11/77 
 

 
"Dispõe  sobre declaração de Utilidade 
Pública o Centro Espírita "Operário do 
Amor". 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO. 

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL 
SANCIONA A SEGUINTE LEI: 

 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, o Centro  Espírita "Operário do Amor" com 

sede nesta cidade de Coxim, Estado de Mato Grosso. 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação,  revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
              
  Gabinete do Prefeito em, 08 de Novembro de 1977 
 
                            

FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 
                                   

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 377/77, DE 05/11/77 
 

 
 
"Estima  a Receita e Fixa a Despesa do  
Município de Coxim para o Exercício 
Financeiro de 1978". 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e  eu  sanciono  a  seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Coxim, Estado de Mato Grosso, 

para o exercício de 1978, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, que estima a 
Receita em Cr$ 37.360.000 (trinta e sete milhões e trezentos e sessenta mil cruzeiros) e fixa 
a Despesa em igual valor. 

 
Art. 2º - A  Receita  será  realizada com o produto que for arrecadado  na forma da 

legislação em vigor e das especificações do Anexo I e subanexos, de acordo com o seguinte 
desdobramento: 

 
I - RECEITAS CORRENTES 
1.1 - Receita Tributária                            Cr$    5.600.000 
1.2 - Receita Patrimonial                          Cr$       535.000 
1.3 - Receita Industrial                              Cr$       510.000 
1.4 - Transferências Correntes                 Cr$    5.910.000 
1.5 - Receitas Diversas                              Cr$         67.000 
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES   Cr$ 12.622.200 
 
 
2 - RECEITAS DE CAPITAL 
2.1 - Operações de Crédito                             Cr$   10.000.000 
2.2 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis     Cr$             1.000 
2.3 - Transferências de Capital                       Cr$   13.736.000 
2.4 - Outras Receitas de Capital                      Cr$     1.000.000 
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL           Cr$    24.737.800 
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA............................................. Cr$ 37.360.000 
      
Art. 3º - A Despesa discriminada nos anexos e subanexos, por unidades orçamentárias, 

será efetuada conforme os seguintes desdobramentos sintéticos: 
 
1 - DESPESAS POR FUNÇÕES 
Legislativa...................................................... Cr$         454.000 
Administração e Planejamento..................... Cr$      6.948.480 
Agricultura..................................................... Cr$         400.000 



Educação e Cultura...................................... Cr$     1.110.000 
Habitação e Urbanismo................................ Cr$   23.328.000 
Saúde e Saneamento................................... Cr$        500.000 
Assistência e Previdência............................ Cr$       176.520 
Transportes................................................... Cr$    3.413.000 
Reserva de Contingência............................. Cr$    1.030.000 
TOTAL........................................................... Cr$  37.360.000 
 
2 - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
Câmara Municipal............................................ Cr$        484.000 
Gabinete do Prefeito......................................... Cr$     2.115.000 
Secretaria Municipal de Administração..........  Cr$    3.950.000 
Secretaria Mun. de Obras e Serv. Públicos...  Cr$  28.691.000 
Secretaria Mun. de Educação e Saúde......... . Cr$     2.120.000 
TOTAL............................................................... Cr$  37.360.000 
 
Art. 4º - De acordo com o Inciso I do artigo 60  da Constituição da República e nos 

termos dos artigos 7º a 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964,fica o Executivo 
autorizado a: 

 
I - efetuar operações de crédito por antecipação da Receita, até o  limite de 25% (vinte e 

cinco por cento)  do total da Receita estimada; 
 
II - abrir Crédito Suplementares, até  40% (quarenta por cento) do total da receita 

estimada para atender a reforço de dotações insuficientes; 
 
III - a realizar Operações de Crédito, até  o  limite  de  Cr$  10.000.000 (dez milhões de 

cruzeiros). 
 
Art. 5º - A execução da despesas dependerá do comportamento efetivo da receita , 

ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por decreto, se for o caso, um plano de contenção de 
despesas. 

 
Art. 6º - O Executivo, com base nos limites das despesas  fixadas para cada Unidade 

Orçamentária, e no comportamento efeito da receita, elaborará uma programação financeira 
de desembolso, a que deve obedecer em cada trimestre, todos os órgãos da administração 
municipal, de acordo com o que dispõe os artigo 47 e 50 da Lei número 4.320 de 17/03/64 e 
§ 2º do artigo 84 da Lei nº 3.154 de 06/01/72. 

 
Art. 7º - Todas as dotações orçamentárias para as despesas de Pessoal (Elemento 

3110.00) e Encargos Sociais (Elemento 3250.00) do Executivo, constantes desta Lei, 
consideram-se consignadas à Secretaria Municipal de Administração, e por ela serão 
movimentadas de acordo com a Legislação em vigor. 

 
Art. 8º - Todas  as  dotações  para  Obras   Públicas   (Elemento 4110.00) constantes 

desta Lei, consideram-se consignadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 



para efeito de sua movimentação, e somente poderão ser liberadas mediante plano de 
aplicação e cronograma de desembolso, devidamente justificados e aprovados pelo Prefeito 
de acordo com o artigo 66 da Lei 4.320 de 17/3/64. 

 
Art. 9º - Os Serviços em Regime de Programação Especial (Elemento 4120) previstos 

no parágrafo único do artigo 20 da Lei 4.320 de 17/3/64, deverão ser desdobrados em planos 
de aplicação que serão submetidos à apreciação do Prefeito. 

 
§ 1º - Através  de  ato  do  Prefeito  o desdobramento mencionado neste artigo deverá 

ser publicado no órgão oficial de divulgação do município, antes de iniciada a execução dos 
respectivos projetos. 

 
§ 2º - Os planos de aplicação mencionados neste  artigo, atendidas as conveniências 

de natureza técnica, poderão ser alterados, no decorrer da execução dos respectivos 
projetos até o limite de 4 (quatro) modificações, adotando-se sempre o procedimento previsto 
no parágrafo anterior. 

 
Art. 10 - As despesas miúdas e de pronto pagamento, a serem feitas pelo regime de 

Suprimento de Fundos, correrão à conta do Elemento 3140.00 (Encargos Diversos) e 
deverão obedecer as normas de licitação estatuídas por lei estadual. 

 
Art. 11 - O Prefeito Municipal mediante Decreto, até  31  de dezembro do ano em curso, 

estabelecerá normas para a execução, acompanhamento e controle do Orçamento Programa 
para o exercício de 1978. 

 
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 
               Coxim, 30 de setembro de 1.977 
 
                             

FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 379/77, DE 13/12/77 
 

"Autoriza o Poder Executivo a assinar 
Convênio de Cooperação Financeira e 
Técnica com a SECRETARIA DA 
AGRICULTURA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO  e dá outras 
providências". 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO.  Faço  saber que 

a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autoriza a assinar Convênio de Cooperação Financeira 

e Técnica com a Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso.  
 
Art. 2º - As especificações do Convênio  não  poderão  fugir das normas de ser 

instalado nesta cidade um posto executor do combate à Febre Aftosa. 
 
Art. 3º - As  despesas  decorrentes  da presente autorização correrão por conta da 

verba própria ou crédito especial, ficando o Poder Executivo desde logo autorizado a cria-lo 
por decreto.      

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e  legais efeitos.     

 
                    
 
  GABINETE DO PREFEITO EM 06 DE DEZEMBRO DE 1.977 
 
 
                             FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA   
                                  Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 38O/77, DE 13/12/77 
 
 

 
"Autorizo o Poder Executivo a assinar 
Convênio com A TELECO-
MUNICAÇÕES DE MATO GROSSO 
S/A-TELEMAT e dá outras providên-
cias". 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO. Faço saber que 

a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado  a  assinar Convênio com a 

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT.  
 
Art. 2º - A presente autorização não poderá fugir  as  normas  de instalação de um 

POSTO DE SERVIÇO PÚBLICO TELEFONIA nesta cidade de Coxim, com ramal de 
interurbano. 

 
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por decreto, crédito especial, para 

atender as despesas decorrentes desta autorização, até o montante do Convênio. 
 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº  3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
                  
   GABINETE DO PREFEITO EM 06 DE DEZEMBRO DE 1.977 
 
 

FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

LEI Nº 381/77, DE 13/12/77 
 

"Autoriza o Poder Executivo a estender 
a todos os servidores municipais os 
benefícios do 13º Salário". 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo de Coxim autorizado  a estender  os benefícios do 13º 

Salário a todos os Servidores Municipais, não regidos pelo regime da Consolidação das leis 
trabalhistas e que se encontram em atividade. 

 
Art. 2º - O abono que se refere o Art. 1º, deverá  ser  pago na base de um vencimento 

integral aos funcionários nomeados no 1º semestre de cada ano e de 50% dos vencimentos 
aos nomeados a partir do segundo semestre. 

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 21, Item IV da Lei  nº 3.154 de 06 

de Janeiro de 1.972, (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), sanciono a presente Lei para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
           
 
GABINETE DO PREFEITO EM 13 DE DEZEMBRO DE 1.977 
 
                             FRANKLIN RODRIGUES MASRUHA   
                                  Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 382/77, DE 29/12/77 
 

"Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do 
Município para a Câmara Municipal no Exercício de 1977". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM:   Faço saber que a Câmara Municipal decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica aberto um  Crédito  Suplementar  ao  Orçamento  do município, para o 

exercício de 1.977,no valor de CR$ 77.000,00 (setenta e sete mil cruzeiros) para atender 
insuficiência do saldo dos créditos Orçamentários da Câmara Municipal conforme abaixo: 

 
POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 
órgão: 01 - Câmara Municipal 
Unidade Orçamentária - 01.01. Câmara Municipal 
3.0.0.0 - Despesas Corrente 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.1 - Pessoal....................................CR$  53.000,00 
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros.............CR$  15.000,00 
3.1.4.0 - Encargos Diversos................. CR$     2.000,00 
4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimento 
4.1.4.0 - Material Permanente...............CR$      7.000,00 
                  TOTAL..................................CR$    77.000,00 
 
POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA 
Função:       01 - Câmara Municipal 
Programa:     01 - Ação Legislativa 
Sub-Programa: 01 - Processo Legislativo 
 
Proj. e/ou Ativ.: 02 - Manutenção da Câmara Municipal......... CR$   71.500,00 
Proj. e/ou Ativ.: 01 - Reequipamento da Câmara Municipal.... CR$    5.500,00 
             TOTAL............................................................................CR$  77.000,00 
Art. 2º - Os recursos para cobertura  das  suplementações  de  que trata do artigo 

anterior, correrão por conta e excesso de arrecadação do Executivo Municipal. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na  data  de  sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
          SALA DAS SESSÕES EM     DE          DE     
 
                             JOÃO OLEGÁRIO FIGUEIREDO PRESIDENTE 
 
                              EDMUNDO DE BARROS 1º SECRETÁRIO 
 
APROVADO: Em terceira Discussão e Votação em Sessão do dia 29/12/77. 


