
 
 

LEI Nº 509/85, DE 27/05/85 
 

 
"Dispõe sobre nova denominação 
de Avenida e dá outras provi-
dências". 

 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul,  Faço 
saber que a Câmara Municipal de Coxim , aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a dar nova denominação à 

Avenida Herculano Pena no Bairro Flávio Garcia, para Avenida Dr. Tancredo de 
Almeida Neves. 

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

disposições em contrário. 
 
                              
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que  produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEI Nº 510/85, DE 27/05/85 

 
"Reajuste dos Vencimentos dos 
Servidores Municipais e dá outras 
providências". 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxim, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - As Tabelas do Quadro de Remuneração  Mensal  dos servidores 

municipais de que trata o Anexo II da Lei nº 505 de 04 de Dezembro de 1984, passam a 
vigorar com os valores constantes do Anexo I desta Lei. 

  
Parágrafo Único - O menor vencimento  dos  servidores municipais corresponderá 

ao Salário-mínimo em vigor no país. 
  
Art. 2º - Os proventos dos servidores inativos bem  como  as pensões pagas pelos 

cofres municipais serão reajustados na mesma proporcionalidade, observadas suas 
correspondências com os cargos do pessoal ativo. 

 
Art. 3º - O reajuste dos vencimentos  dos  servidores  municipais será da ordem de 

100% (cem por cento) e seus efeitos vigorarão a partir de 1º de Maio de 1985. 
 
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação  desta  lei  correrão à conta da 

Dotações Orçamentárias, podendo o Chefe do Executivo Municipal suplementá-las se 
necessário. 

 
Art. 5º - SUPRIMIDO. 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
                               JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS     
                                  Prefeito Municipal 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que  produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

LEI Nº 511/85, DE 27/05/85 
 

"Dispõe sobre o Reajuste dos 
Vencimentos dos Funcionários da 
Câmara Municipal de Coxim-MS". 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxim, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Coxim, autorizado a reajustar 

os vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal, nos mesmos índices do reajuste 
dos funcionários da Prefeitura Municipal. 

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

disposições em contrário e seus efeitos retroagirão a 1º de Maio de 1985. 
 
                              
 
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 512/85, DE 02/07/85 
 

 
"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a adquirir da Firma  
DISCAR S/A, dois caminhões, 
sendo 01 com caçamba e outro 
com caçamba basculante tipo 
lixeira e dá outras providências". 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxim, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica a Prefeitura Municipal de  Coxim, Estado  de Mato Grosso do Sul, 

autorizada a adquirir da Firma DISCAR S/A, com sede em Campo Grande-MS, à 
Rodovia BR 163 Km 02 - 02 (dois) Caminhões VOLKSWAGEM, Mod. 11.130, Zero Km, 
ano 1985, de fabricação nacional equipado com cabine basculável manualmente, motor 
Diesel MWM de 130 CV freio a Ar, câmbio Clarck, sendo 01 (hum) acoplado caçamba 
basculante de 5/6 m3 metálica, outro acoplado caçamba basculante metálica de 10 m3 
tipo LIXEIRA, pelo preço total de Cr$ 237.500.000 (duzentos e trinta e sete milhões e 
quinhentos mil cruzeiros). 

 
Art. 2º - Para atender o disposto do artigo anterior fica a Prefeitura autorizada a 

contrair financiamento de Cr$ 197.500.000 (cento e noventa e sete milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) junto a firma DISCAR S/A diretamente, acrescido de juros e 
principal em 20 (vinte) pagamentos QUINZENAIS DE Cr$ 21.261.000 (vinte e hum 
milhões, duzentos e sessenta e hum mil cruzeiros), vencendo-se a primeira em 25 de 
Julho de 1985 e a última em 10 de Maio de 1986. 

 
Art. 3º - A Prefeitura Municipal dará garantia, a reserva de Domínio, em favor da 

DISCAR S/A, em garantida do fiel cumprimento de todas as obrigações decorrentes 
desta operação e mencionadas no contrato principal o próprio equipamento a ser 
adquirido, e, dará como garantia subsidiária a caução das parcelas do ICM - Imposto de 
Circulação de Mercadorias, pertencente ao município, que representam valor idêntico 
ao crédito concedido ao que se refere o artigo 2º da presente Lei. 

 
Art. 4º - Para dar cumprimento a todas as suas obrigações decorrentes deste 

financiamento, a Prefeitura Municipal assinará o indispensável contrato no qual constará 
todas as condições assim como outorgará a favor da DISCAR S/A, uma procuração por 
instrumento público, de todas as obrigações assumidas em decorrência do contrato 
objeto da presente Lei, com poderes expressos para que a credora receba junto aos 
Bancos Autorizados ou Repartições Públicas competentes, os valores das quotas 
referidas no artigo 2º até o limite de Cr$ 425.220.000 (quatrocentos e vinte e cinco 
milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros), com todos os poderes especiais e necessários 
para o fiel cumprimento do mandato inclusive substabelecer. 

 



Art. 5º - Os Orçamentos Municipais consignarão  dotações especiais, enquanto 
houver débito em decorrência da operação realizada, suficiente ocorrem aos 
pagamentos das prestações vincendas, que compreenda amortização do capital e dos 
juros do empréstimo. 

 
Art. 6º - Se, em qualquer época antes de  findar  o  cumprimento das obrigações 

oriundas deste financiamento, houver modificações tributárias ou nas participações do 
município, extinguindo ou alterando o que já existe, tudo quanto a tributação, quer no 
tocante as quotas de participação, responderá, igualmente pelo cumprimento de todas 
as obrigações assumidas em decorrência da operação financeira objeto desta Lei. 

 
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que  produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 513/85, DE 12/07/85 
 

"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a firmar Convênio com o 
Ministério da Aeronáutica, 
referente a implantação do 
Aeródromo de Coxim, e dá outras 
providências". 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxim, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado  a firmar Convênio com o 

Ministério da Aeronáutica que venha beneficiar a implantação do aeroporto de Coxim. 
 
Art. 2º - Fica o Poder Executivo  Municipal, autorizado a  receber por doação, a 

área de 177.320 m², no local onde se encontra instalado o atual aeroporto da cidade. 
 
Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal, igualmente  autorizado, a firmar 

contrato, "AD-REFERENDUM" da Câmara Municipal, com o Sr. JOB HENRIQUE DE 
PAULA, para construção do novo AERÓDROMO, em área de 35 hectares de 
propriedade do mesmo, no local denominado BARRA DO RIOZINHO, neste Município, 
construção esta dentro das normas técnicas exigidas pelo D.A.C. (DEPARTAMENTO 
DE AERON°UTICA CIVIL), sem qualquer ônus para o município. 

 
§ 1º - Após a construção das obras, aprovação e  homologação por parte do 

Ministério da Aeronáutica do novo aeródromo, fica o Poder Executivo autorizado a 
permutar a área recebida por doação onde se encontra instalado o atual aeroporto pela 
área do Sr. JOB HENRIQUE DE PAULA, assinando respectiva escritura pública. 

 
§ 2º - Na área a ser, futuramente, permutada com o Sr. JOB HENRIQUE DE 

PAULA, onde hoje acha-se instalado o atual aeroporto da cidade, será reservado a 
municipalidade, 20.000 m² destinado a construção do PAÇO MUNICIPAL e outros 
edifícios públicos, em local a ser escolhido pelo Executivo Municipal. 

 
Art. 4º - O prazo para que o Senhor JOB HENRIQUE DE PAULA  entregue o novo 

aeroporto devidamente construído e homologado será de 240 dias a contar da data de 
aprovação desta Lei. 

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

disposições em contrário. 
                               JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS     
                                  Prefeito Municipal 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

ASSINATURA NO ORIGINAL 



 
 
 
 

LEI Nº 514/85, DE 12/08/85 
 

"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a doar área urbana ao 
Estado de Mato Grosso do Sul". 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxim decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a  doar ao  Estado de Mato 

Grosso do Sul, uma área urbana com 11.289 m², com as seguintes confrontações: 
Partindo da estaca 0, cravada nos alinhamentos prediais das Ruas Hervê Mendes 
Fontoura com Carlos G. de Queirós, seguindo pelo alinhamento predial da segunda 
azimute 60º02'45'' e a distância de 65,00 metros chegamos à estaca nº 1. Daí seguindo 
pelo azimute 149º22'45'' e a distância de 8,10 metros chegamos ao MP-1 da área 
destinada à escola. Daí ao azimute 53º21' e a distância de 110,00 metros, chegamos ao 
MP-2 deste ao azimute 149º12'40'' e a distância de 103,35 metros, chegamos ao MP-3. 
Daí ao azimute 233º21'00'' e a distância de 110,00 metros, chegamos ao MP-4, deste 
azimute de 329º12'40'' e a distância de 103,35 metros, chegamos ao ponto de partida 
isto é o MP-1, nas confrontações: Norte A quem de direito, Sul Futura Rua Projetada, 
Leste A quem de direito e Oeste Rua Projetada. 

 
Art. 2º - A área urbana objeto da presente doação  destina-se  à construção de 

uma escola com 12 (doze) salas de aula. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que  produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 515/85, DE 12/08/85 
 

 
 
"Autoriza a Suplementar mais   
40% (quarenta por cento) da 
Receita Orçada, no Orçamento 
Vigente do Município". 

 
 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxim decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal, fica autorizado  a suplementar mais 40% 

(quarenta por cento) da Receita Orçada do Orçamento vigente do Município, fazendo 
uso dos recursos previstos no artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4.320 de 17 de Março de 
1964. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que  produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LEI Nº 516/85, DE 12/08/85 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a doar área de terra ao 
Estado de Mato Grosso do Sul". 

 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Coxim decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a  doar ao Estado de Mato 
Grosso do Sul, uma área de terra com 450,00 m², com as seguintes confrontações e 
limites:  
     Frente, ao Sul, com 15,00m, para a Rua J; 
     Flanco Direito, ao Poente, com 30,00m, para o lote nº 9; 
     Flanco Esquerdo, ao Nascente, com 30,00m, para a Rua B; 
     Fundos, ao Norte, com 15,00m, para o lote nº 07. 
 

Art. 2º - A área de terra objeto da presente doação destina-se a construção do 
posto de Saúde à Rua J. Esquina com Rua 8 - quadra 13, Silviolândia, Distrito Colônia 
do Taquari, no Município de Coxim. 
 

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

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 de 
Novembro de 1981, sanciono a  seguinte  lei  para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 
 
ASSINATURA NO ORIGINAL 

 
 
 
 
 
 
 



 
LEI Nº 517/85, DE 12/08/85 

 
 

"Dispõe sobre nova denominação 
de nome de Rua e dá outras 
providências". 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxim, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar nova  denominação a 

Rua Cruzeiro que inicia na Praça Sílvio Ferreira e termina no Cemitério Público, para 
Rua Padre José Nunes Dias . 

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

disposições em contrário. 
 
 
 
                               JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS     
                                  Prefeito Municipal 
 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a  seguinte  lei  para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEI Nº 518/85, DE 12/08/85 

 
 

"Fixa data e regulamenta  A 
FESTA NACIONAL DO PEIXE". 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo  Municipal  autorizado  a fixar  data e regulamentar 

por Decreto a Festa Nacional do Peixe em Coxim. 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
 
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que  produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 519/85, DE 15/08/85 
 
 

"Regulamento e define as MICRO-
EMPRESAS neste Município, 
concede isenção de Impostos, 
dentro dos limites estabelecidos 
nesta Lei e dá outras pro-
vidências". 

 
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Coxim-MS, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber, que  a  Câmara  Municipal  de  Coxim aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - À Microempresa é assegurado tratamento tributário simplificado e 

favorecido de acordo com o disposto nesta lei: 
 
Art. 2º - Consideram-se Microempresas as pessoas jurídicas e  as empresas ou 

firmas individuais que tiverem receita bruta igual ou inferior ao valor nominal de 200 
(duzentas) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), apurada com base 
no valor desses tributos do mês de Janeiro de cada ano base.      

 
§ 1º - Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se ano base o ano anterior ao 

dia da isenção . 
 
§ 2º - Para apuração do limite anual, devem ser computadas todas as receitas da 

empresa, inclusive as não operacionais, sem qualquer deduções, auferidas no período 
de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro, do ano base, bem como todos os seus 
estabelecimentos, prestadores ou não de serviços, situados ou não no município. 

 
§ 3º - O valor do limite estabelecido no "caput"  deste  artigo, será utilizado com 

base no valor da ORTN do mês de Janeiro de cada exercício. 
 
Art. 3º - No primeiro ano de atividade, o limite da receita anual bruta prevista e 

calculada em conformidade com os critérios estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 
anterior, e compatível com os limites estabelecidos no "caput" daquele artigo, será 
calculado proporcionalmente ao número de meses decorridos entre o mês da consti-
tuição da empresa até o dia 31 de Dezembro do mesmo ano, o qual será objeto de 
declaração pelo contribuinte. 

 
Art. 4º - Não se inclui no regime desta lei as empresas: 
 
I - Constituídas sob a forma de sociedade por ações; 
II - Em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica, ou ainda pessoa física 

domiciliada no exterior; 
III - Que participe do Capital de outra pessoa  jurídica ressalvados os 

investimentos provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigência desta Lei; 
 



IV - Cujo titular, sócio ou cônjuge, participe com mais de 5% (cinco por cento) do 
capital de outra empresa desde que a receita bruta anual global das empresas 
interligadas, ultrapassem o limite fixado no artigo 2º; 

 
V - Que realizem operações ou prestam serviços relativos a: 
a) importação de produtos estrangeiros; 
b) compra e venda, loteamento, incorporação, locação e administração de imóveis; 
c) câmbio, seguro e distribuição de títulos  e valores   mobiliários; 
d) armazenamento e depósito de produtos de terceiros; 
e) publicidade e propaganda, excluídos os  veículos de  comunicação. 
 
VI - Que prestem serviços profissionais de  médico Obstetra, fonoaudiólogo, 

psicólogo, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, economista, contador, 
despachante e outros serviços que se lhes possa assemelhar. 

 
Parágrafo Único - O disposto nos itens III  e  IV  deste artigo,  não se aplica a 

participação de Microempresa em centrais de compras, bolsas de subcontratação, 
consórcio de exportação e outras associações assemelhadas. 

 
 

CAPÍTULO II 
REGISTRO ESPECIAL 

 
 

Art. 5º - Para se enquadrarem no regime desta Lei  ficam  as empresas obrigadas 
a apresentar declarações específicas à Secretaria Municipal de Administração. 

 
Art. 6º - O enquadramento da firma individual ou pessoa jurídica como 

Microempresa não elide a obrigação solidária e a responsabilidade tributária prevista 
nesta lei, quanto à retenção de imposto devido por terceiros. 

 
Parágrafo Único - Qualquer Microempresa que haja ou  se instale no município 

são obrigadas a admitir em seu Quadro de Pessoal, 80% (oitenta por cento) de funci-
onários que sejam residentes e domiciliados no município e os 20% (vinte por cento)  
restantes a critério da Microempresa. 

 
Art. 7º - As empresas que deixarem de preencher, a qualquer tempo, os requisitos 

para o seu enquadramento nesta lei, deverão comunicar o fato à Secretaria Municipal 
de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da respectiva 
ocorrência, ficando imediatamente sujeitas ao recolhimento do ISS sobre os fatos 
geradores que vierem a ocorrer após o fato ou situações que tiver motivado o 
enquadramento. 

 
Parágrafo Único - As empresas alcançadas com o  benefício  desta lei, ficam 

obrigadas a apresentar balanços anuais, reservando ao Município o direito de, a 
qualquer tempo, verificar ou determinar a exibição de quaisquer registros contábeis, 
para comprovação da condição descrita no "caput" do artigo 2º. 

 



Art. 8º - As empresas que, enquadradas no regime desta Lei  pelas receitas do 
ano base, vierem a ultrapassar no decorrer do exercício da isenção os limites 
estabelecidos no artigo2º, perdem a condição de Microempresa. 

 
§ 1º - A perda da condição de Microempresa, causada pela superveniência de 

qualquer das hipóteses prevista nesta Lei deverá ser comunicada a autoridade 
administrativa até o fim do mês seguinte à ocorrência. 

 
§ 2º - Quando a receita efetiva no primeiro ano de atividade ultrapassar os limites 

da previsão de que trata o artigo 3º, a empresa sujeitar-se-á ao pagamento dos tributos 
incidentes sobre o valor da receita que exceder ao limite fixado. 

 
Art. 9º - A perda definitiva da  condição  de  Microempresa, em  decorrência do 

excesso de receita bruta anual, só ocorrerá se o fato se verificar durante 02 (dois) anos 
consecutivos ou 03 (três) alternados, a partir do mês da ocorrência. 

 
 

CAPÍTULO III 
REGIME TRIBUTÁRIO FISCAL 

 
 

Art. 10 - O regime tributário aplicável à Microempresa  obedecerá as seguintes 
normas: 

 
I - ISENÇÃO: 
a) Imposto sobre serviço de qualquer natureza; 
 
II - Dispensa dos livros fiscais exigidos pelo Município; 
III - Obrigatoriedade da emissão de Notas Fiscais de Serviços, com a opção pela 

Nota Fiscal Simplificada e sua  respectiva guarda. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS PENALIDADES 

 
 

Art. 11 - A pessoa jurídica e a firma individual que, sem observância dos requisitos 
desta Lei, pleitear seu enquadramento ou se mantiver enquadrada como Microempresa, 
estará sujeita às seguintes conseqüências: 

 
I - Cancelamento de ofício do seu registro de Microempresa; 
II - Pagamento de tributo, acrescido de multas, juros moratórios e correção 

monetária, contados desde a data em que o tributo deveria ter sido pago até a data do 
seu efetivo pagamento; 

III - Multas de 200% (duzentos por cento) do  valor  atualizado do Tributo Sobre 
Serviços, devido, em caso de dolo, fraude ou simulação e, especialmente, nos casos de 
falsidade nas declarações ou informações prestadas por si ou por seus sócios, sem 
prejuízo das medidas judiciais cabíveis; 

 



IV - Multa de 50% (cinqüenta por cento)  do  valor  atualizado do tributo devido nos 
demais casos. 

 
§ 1º - Qualquer Microempresa que pretenda se instalar no Município e que seja 

poluente deverá submeter projetos à prévia aprovação do Município, que poderá 
sujeitá-la ao uso de técnicas especiais para eliminar  a poluição. 

 
Art. 12 - O titular ou sócio da Microempresa  responderá  solidária e ilimitadamente 

pelas conseqüências da aplicação do artigo anterior, ficando assim impedido de 
constituir novas microempresas ou participar de outra já existente na esfera municipal, 
com favores desta Lei, pelo prazo de 04 (quatro) anos. 

 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 13 - Para o exercício de 1985, as firmas  individuais  e as pessoas jurídicas 
terão o prazo de até 30 de Dezembro de 1985, para solicitar a sua inscrição como 
Microempresa. 

 
Parágrafo Único - Enquanto não for solicitada a inscrição especial, a empresa 

continuará sujeita ao regime normal de tributação. 
 
Art. 14 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado  a  promover o ajustamento 

do limite estabelecido no artigo 2º desta Lei, após o resultado dos 03 (três) primeiros 
meses de sua vigência, de forma que a isenção alcance os 5% (cinco por cento) de per-
da da arrecadação prevista para o imposto. 

 
Art. 15 - O Executivo Municipal, visando o aperfeiçoamento  desta lei baixará 

Decreto, se necessário for regulamentando-a. 
 
Art. 16 - Aplicam-se às Microempresa, no que couber, as demais normas da 

Legislação Municipal pertinente. 
 
Art.    17 - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário e seus efeitos retroagirão a 1º de julho de 1985. 
 
 
                               JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS     
                                  Prefeito Municipal 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 



 

LEI Nº 520/85, DE 30/09/85 
 

"Institui a Medalha do Mérito 
Legislativo e dá outras provi-
dências". 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxim, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica instituída a Medalha  do Mérito Legislativo, denominado "11 DE 

ABRIL" a ser outorgada por ocasião do aniversário da cidade. 
 
Art. 2º - Esta comenda será outorgada, anualmente, a brasileiros, naturalizados ou 

estrangeiros que se destacarem no campo da: 
 
I - educação; 
II - artes e ciências; 
III - desenvolvimento comunitário. 
 
Art. 3º - As premiações terão origem em Indicações  dos  Vereadores e serão 

apreciadas por uma Comissão, não remunerada, designada especialmente. 
 
Art. 4º - A Mesa da Câmara Municipal de  Coxim, designará  a Comissão que se 

refere o artigo 3º, cujo mandato não excederá 02 (dois) anos, composta de 03 (três) 
membros idôneos, que deliberará em segredo, sobre as Indicações. 

 
Art. 5º - A Mesa da Câmara, após a aprovação da  presente  Lei a regulamentará 

por Decreto. 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 

DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 
de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 



 

LEI Nº 521/85, DE 30/09/85 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a expedir Título 
Definitivo por Doação". 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar à Loja Simbólica 
Acácia de Coxim nº 31, uma área de 2.000 m² com as seguintes confrontações e 
limites: 
AO NORTE: com 51,198m para a Rua Oscar Serrou Camy; 
AO SUL  : com 47,342m para a Rua Voluntários da Pátria; 
AO LESTE: com 51,994m para o lote 91-B; 
AO OESTE: com 32,50 m para a Rua Padre João Cripa. 
 

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

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 de 
Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos. 
 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
LEI Nº 522/85, DE 05/11/85 

 
 
"Dá nova denominação à Rua 
Emancipação, nesta Cidade e dá 
outras providências". 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Faço saber que a Câmara Municipal de 
Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica denominada "DELMIRA DE MELO BANDEIRA" a atual Rua  

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

disposições em contrário. 
 
 
 
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 

 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 524/85, DE 1º/11/85 
 

"Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Coxim 
para o Exercício Financeiro de 
1986". 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Faço saber que a Câmara Municipal 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Coxim para o  Exercício Financeiro 

de 1986, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita 
em Cr$ 19.000.000.000 (dezenove milhões de cruzeiros) e fixa a Despesa em igual 
importância. 

 
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas de 

outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, relacionada no 
Anexo I da Receita com o seguinte desdobramento: 

 
1 - Receitas Correntes.................. Cr$  12.571.000.000 
1.1 - Receita Tributária................ Cr$   1.350.000.000 
1.2 - Receita Patrimonial............... Cr$     260.000.000 
1.3 - Receita Industrial................ Cr$       5.000.000 
1.4 - Transferências Correntes.......... Cr$  10.676.000.000 
1.5 - Outras Receitas Correntes......... Cr$     280.000.000 
     
2 - Receita de Capital.................. Cr$   6.429.000.000 
2.1 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis Cr$   2.109.800.000 
2.2 - Transferência de Capital.......... Cr$   3.231.200.000 
2.3 - Operações de Créditos............. Cr$   1.088.000.000 
 
T O T A L   G E R A L.............. Cr$  19.000.000.000 
 
Art. 3º - A Despesa à Conta de recursos de todas as  fontes  será realizada 

observada a programação constante do Anexo II da Despesa, obedecidos os seguintes 
desdobramentos. 

 
I - Despesas por Categoria Econômica: 
Despesas Correntes................. Cr$  10.661.000.000 
Despesas de Custeio................ Cr$   9.778.000.000 
Transf. Correntes.................. Cr$     883.000.000 
 
 
Despesas de Capital................ Cr$   7.432.700.000 
Investimentos...................... Cr$   7.432.700.000 
S U B   T O T A L ................. Cr$  18.093.700.000 
 
Reserva de Contingência............ Cr$     906.300.000 



 
T O T A L.......................... Cr$  19.000.000.000 
      
II - Despesas por órgão: 
Câmara Municipal................... Cr$   1.680.000.000 
Gabinete do Prefeito............... Cr$     480.000.000 
Assessoria Jurídica................ Cr$      28.000.000 
Secretaria Mun. de Educação........ Cr$   2.305.000.000 
Secretaria Mun. de Saúde........... Cr$     435.000.000 
Sec. Mun. de Administração......... Cr$   1.075.000.000 
Sec. Mun. de Ob. e Serv. Públicos.. Cr$   9.926.700.000 
Encargos Gerais do Município....... Cr$   1.284.000.000 
Encargos Prev. do Município........ Cr$     880.000.000 
S U B   T O T A L...................Cr$  18.093.700.000 
 
Reserva de Contingência............ Cr$     906.300.000 
T  O  T  A  L...................... Cr$  19.000.000.000 
 
Art. 4º - No interesse da Administração o Poder Executivo poderá designar órgãos 

centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias. 
 
Art. 5º - O Poder Executivo fica autorizado a: 
 
I - Abrir crédito suplementar, até o limite de 60%  (sessenta por cento) da Receita 

Orçada, fazendo uso dos recursos previstos no Art. 43, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1.964. 

II - Tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios  ao efetivo 
comportamento da Receita; 

III - Realizar Operações de Crédito, por antecipação da Receita, obedecido o limite 
previsto na Constituição Federal  e; 

IV - Incorporar ao orçamento do Município, os Convênios assinados pelo 
Executivo durante o exercício, respeitando os valores e a destinação programática. 

 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1.982. 
 
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
          GABINETE DO PREFEITO EM 1º DE NOVEMBRO DE 1985. 
 
 
                               JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS     
                                  Prefeito Municipal 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 45 Inciso II da Lei nº 3.770 de 14 de 

setembro de 1.976, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 



 
 
 
 

LEI Nº 525/85, DE 22/11/85 
 

"Reajuste dos Vencimentos dos 
Servidores Municipais e dá outras 
providências". 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxim, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - As Tabelas do Quadro de Remuneração Mensal dos Servidores Municipal 

de que se trata o Anexo I da Lei nº 510/85 de 27 de Maio de 1985, passam a vigorar 
com os valores constantes do Anexo I desta Lei. 

 
Parágrafo Único - O menor vencimento  dos  servidores municipais corresponderá 

ao Salário-mínimo em vigor no país. 
 
Art. 2º - Os proventos dos servidores inativos bem como  as pensões pagas pelos 

cofres municipais serão reajustados na mesma proporcionalidade, observadas suas 
correspondências com os cargos do pessoal ativo. 

 
Art. 3º - O reajuste dos vencimentos  dos  servidores municipais serão na mesma 

proporção ao índice estipulado pelo Governo Federal ou seja: 80,11% para vencimentos 
até Cr$ 600.000 e de 70,30% para vencimentos acima de Cr$ 600.000 e seus efeitos 
vigorarão a partir de 1º de Novembro de 1985. 

 
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta  Lei  correrão à conta de 

dotações orçamentárias, podendo o Chefe do Executivo Municipal suplementá-las se 
necessário. 

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

disposições em contrário e seus efeitos retroagirão a 1º de Maio de 1985. 
 
                              

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que  produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 



LEI Nº 526/85, DE 22/11/85 
 
 

"Autoriza a Suplementar mais 60% 
(sessenta por cento) da Receita 
Orçada, no Orçamento Vigente do  
Município". 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxim decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica  autorizado  a suplementar mais 60% 

(sessenta por cento) da Receita Orçada do orçamento vigente do município, fazendo 
uso dos recursos previstos no artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4.320 de 17 de Março de 
1964, e seus efeitos vigorarão a partir de 1º de Novembro de 1985. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LEI Nº 527/85, DE 22/11/85 

 
"Dispõe sobre o Aumento de 
vencimento dos funcionários da 
Câmara Municipal de Coxim”.  
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, faço saber que a 
Câmara Municipal de Coxim decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Coxim, autorizado a reajustar 

os vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal, nos mesmos índices do reajuste 
dos funcionários da Prefeitura Municipal. 

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

disposições em contrário e seus efeitos retroagirão a 1º de Novembro de 1985. 
 
 

 
 
 
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 

DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 
de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que  produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEI Nº 528/85, DE 02/12/85 

 
"Dispõe sobre a Criação do  
FUNDO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL do Município de Coxim-
MS, e dá outras providências". 
 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de Coxim, aprovou e ele sanciono e 
promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica criado junto ao Serviço Municipal  de Assistência Social, o Fundo de 

Assistência Social do Município, com o objetivo de mobilização da comunidade para 
atender as necessidades e problemas sociais locais. 

 
Art. 2º - O Fundo será dirigido por um Conselho Deliberativo. 
 
Art. 3º - São atribuições do Conselho Deliberativo. 
 
I - Fazer o levantamento das principais necessidades e aspirações da 

Comunidade; 
II - Levantar recursos humanos, materiais financeiros  e outros mobilizáveis na 

Comunidade; 
III - Definir e encaminhar soluções  possíveis  para  os problemas levantados; 
IV - Valorizar, estimular e apoiar iniciativas da Comunidade voltadas para as 

soluções dos problemas locais; 
V - Promover articulações e atuar integradamente com a Unidade Administrativa, à 

Prefeitura Municipal ou outras Entidades Públicas ou Privadas. 
 
Art. 4º - O Conselho Deliberativo  será  composto  de  07 (sete)   membros sob a 

Presidência da esposa do Prefeito Municipal ou por pessoa de livre indicação deste. 
 
Art. 5º - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será  de 02 (dois) 

anos, renovável a convite cumprindo-lhes exercer suas funções até a designação de 
seus substitutos. 

 
§ 1º - O Prefeito poderá substituir temporariamente ou definitivamente os membros 

impedidos do exercício das funções. 
 
§ 2º - As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, a qualquer 

título, sendo porém consideradas como serviço público relevante. 
 
§ 3º - Extingue-se o mandato dos Membros do Conselho  ao término da 

Legislatura. 
 



Art. 6º - Compete ao Presidente do Conselho  Deliberativo  tomar todas as 
medidas administrativas e financeiras e orçamentárias para gestão do Fundo. 

 
Parágrafo Único - A conta bancária do Fundo será movimentada conjuntamente 

pelo Presidente e por um Membro do Conselho Deliberativo, designado por este para as 
funções de Tesoureiro. 

 
Art. 7º - Constituirão Receitas do Fundo de Assistência Social do Município. 
 
I - Contribuições, donativos e legados de Pessoas Físicas ou Jurídicas de direito 

privado; 
II - Auxílios, subvenções ou contribuições; 
III - Outras vinculações de Receitas municipais cabíveis; 
IV - Direito auferido pela aplicação de capitais; 
V - Quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas. 
 
Parágrafo Único - Todos os recursos destinados deverão ser contabilizados como 

receita orçamentária municipal e a ele alocados através de dotações consignadas na 
Lei Orçamentária ou de Créditos Adicionais, obedecendo sua aplicação às normas 
gerais de Direito Financeiro. 

 
Art. 8º - O Conselho Deliberativo emitirá mensalmente o Balancete Demonstrativo 

da Receita e da Despesa do mês anterior, e anualmente o Balanço Geral do Exercício. 
 
Art. 9º - Os servidores que forem colocados à disposição do  Fundo de Assistência 

Social do Município, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens, não poderão 
perceber vantagem pecuniária de qualquer espécie, exceto as decorrentes das 
legislações comuns aos servidores municipais. 

 
Art. 10 - O Fundo, criado por Lei, receberá dos órgãos  de administração e 

finanças da Prefeitura Municipal, apoio direto e imediato para consecução de seus 
objetivos. 

 
Art. 11 - O Poder Executivo expedirá Atos regularmente  necessários à execução 

desta Lei. 
 
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a  abrir  um Crédito Especial no valor 

de Cr$ 2.000.000 (dois milhões de cruzeiros) para custeio dos encargos iniciais do 
referido Fundo. 

 
Parágrafo Único - O Crédito autorizado no  artigo  anterior será coberto com o 

recurso proveniente de doação do FASUL. 
 
Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
                                
 



 
 
 
 

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de 20 

de Novembro de 1981, sanciono a  seguinte  lei  para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 

 


