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LEI Nº 800/95, DE 23/01/95 
 

 
"Dispõe sobre a participação do 
Município de Coxim-MS., em 
consórcio intermunicipal e dá outras 
providências." 

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

no uso de suas atribuições, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

 
    Art. 1º - Fica autorizado o Prefeito Municipal, em nome do Município de Coxim-

MS., participar de Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Coxim, integrado 
ainda pelos Municípios de Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Camapuã. 

 
    Parágrafo Único - Tal consórcio terá por objetivo específico participar do PED - Programa 
de  Execução Descentralizada e, do PRONAME - Programa Nacional do Meio Ambiente do 
Bird - Banco Interamericano de Desenvolvimento, sob interveniência da SEMA - Secretaria 
de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. 

 
    Art. 2º - O presente Consórcio terá duração indeterminada, enquanto se mantiver o 

programa aludido no artigo 1º.  
 
    Art. 3º - O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Coxim, terá 

personalidade jurídica própria sem fins lucrativos, regidos pelas normas do Código Civil 
Brasileiro, legislação pertinente e, por regulamentação estatutária a ser adotada. 

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

disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 23 DE JANEIRO DE 1995. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 801/95, DE 30/01/95 
 
 

"Reajusta os Vencimentos e 
demais Vantagens Salariais 
dos Servidores do Poder 
Executivo Municipal." 

 
 
O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Ficam reajustados  os  vencimentos  e demais  vantagens salariais dos 

Servidores do Poder Executivo Municipal em 22,09% (vinte e dois ponto zero nove por 
cento). 

 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a 1º de janeiro de 1995. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 01 DE FEVEREIRO DE 1995. 
 
 
 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 802/95, DE 21/03/95 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder Remissão aos 
Créditos Tributários que especifica." 

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

usando das atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, através de suas 

autoridades administrativas, à Remissão parcial de Créditos Tributários decorrentes de 
Taxas e de Imposto Sobre Serviços (Cota Anual), na forma do disposto nos incisos I a V, 
do artigo 193, do Código Tributário Municipal. 

 
Art. 2º - A Remissão parcial é de 50% do Crédito Tributário, e dar-se-á somente para 

o exercício de competência de 1995, vedada a sua concessão para exercícios anteriores. 
 
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 22 DE MARÇO DE 1995. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 803/95, DE 18/04/95 
 
 

"Institui o FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL e dá outras providências." 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
 

I - DAS FINALIDADES E DIRETRIZES GERAIS 
 

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal  de Desenvolvimento Econômico e Social, 
destinado a aplicação de recursos, que terá suas fontes constituídas pelo artigo 6º desta 
Lei, tendo por objetivo o desenvolvimento econômico e social do próprio município, 
mediante a execução de programa de financiamento aos setores produtivos, em con-
sonância com o Plano Municipal de Desenvolvimento. 

 
Art. 2º - O  Plano  Municipal  de  Desenvolvimento será  elaborado com a finalidade 

de: 
 I - Diagnosticar as potencialidades do Município; 
 II - Definir prioridades e necessidades da população; 
III - Estabelecer procedimentos  e  deflagrar ações indispensáveis ao 

desenvolvimento auto-sustentado da comunidade segundo suas potencialidades. 
 
Art. 3º - Respeitada as disposições do Plano Municipal de Desenvolvimento, serão 

observadas as seguintes diretrizes na formulação do programa de financiamento: 
 
I - Concessão de financiamentos exclusivamente aos setores produtivos do 

Município; 
II - Tratamento preferencial às atividades produtivas de Micro e Pequenos 

Empreendimentos Municipais, de uso intensivo de matérias-primas e mão-de-obra locais, 
e as que produzam, beneficiem e comercializem alimentos básicos para consumo da 
população; 

III - Conjunção do crédito com a assistência técnica especializada para cada Projeto; 
IV - Elaboração de orçamento anual para as aplicação de recursos; 
V - Apoio a criação de novos centros, atividades e pólos dinâmicos no município que 

estimulem a  redução das disparidades regionais de renda; 
VI - Preservação do Meio Ambiente. 
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II - DAS MODALIDADES 
 

Art. 4º - O Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, praticará as 
seguintes modalidade de operações: 

 
I - Financiamento de investimentos fixos necessários a execução dos projetos; 
II - Financiamento de capital  de  giro associado, assim definido o dimensionado para 

atendimento de necessidades adicionais de giro geradas pela execução do Projeto; 
III - Concessão de aval para  obtenção  de recursos junto ao Banco do Brasil S.A. 

pelos beneficiários. 
 
Parágrafo Único - O Fundo Municipal de Desenvolvimento  Econômico e Social, não 

poderá utilizar para financiamento valores equivalentes a + 10% (dez por cento) dos avais 
por ele concedidos. 

 
 III - DOS BENEFICIÁRIOS 

 
Art. 5º - São beneficiários dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social as microempresas e pequenas empresas brasileiras, de capital 
nacional, que desenvolvam atividades produtivas nos setores industrial, agro-industrial, 
comercial e de prestação de serviços. 

 
Parágrafo Único - Considera-se, para efeito de classificação quanto ao porte das 

empresas, o critério utilizado pelo Banco do Brasil S.A. em sua carteira de crédito 
comercial industrial. 

 
 IV - DOS RECURSOS E APLICAÇÕES 

 
Art. 6º - Constituem fontes de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social: 
 
I - Transferências do Município; (0,1% das transferências do F.P.M.) 
II - Recursos de repasses de convênios e/ou contratos - celebrados com organismos 

de desenvolvimento regional e demais entidades nacionais e internacionais de fomento; 
III - Doações de entidades públicas  e  privadas que desejem participar de programas 

de redução de  disparidades sociais; 
IV - Retornos  dos  financiamentos  concedidos com  recursos do Fundo; 
V - Transferências da União. 
 
Art. 7º - Os recursos do Fundo serão aplicados em: 
 
I - Fomento de atividades produtivas  de  micro e pequeno portes, visando a geração 

de empregos  e o aumento da renda para trabalhadores e produtores; 
II - Apoio a criação de novos centros, atividades e pólos de desenvolvimento do 

município, que estimulem a redução das disparidades regionais de renda; 
 III - Incentivo a dinamização  e  diversificação de atividades econômicas; 
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IV - Treinamento e capacitação  dos  empresários no sentido de aprimorar suas 
aptidões, oferecendo-lhes novas tecnologias relativas ao processo produtivo. 

 
Parágrafo Único - Para fim do disposto no inciso IV, o  Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Social poderá celebrar convênio com instituição, empresa 
ou técnico previamente qualificados, no propósito de elaborar projetos abrangendo 
aspectos técnicos, financeiros, organizacionais, administrativos, de capacidade gerencial, 
qualificação de mão-de-obra e de comercialização garantindo dessa forma o objetivo do 
programa. 

 
Art. 8º - As  liberações, pelo  município,  dos valores destinados ao Fundo ora 

instituído, serão transferidas nas mesmas datas diretamente para conta de depósitos 
mantida no Banco do Brasil S.A. 

 
Art. 9º - O Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social assumirá todos 

os riscos operacionais dos financiamentos concedidos com os seus recursos. 
 

 V - DOS LIMITES, PRAZOS, GARANTIAS E ENCARGOS FINA NCEIROS 
 
Art. 10 - Os financiamentos concedidos  pelo  Fundo não deverão ultrapassar a 80% 

(oitenta por cento) do valor financiável do Projeto. 
 
Parágrafo Único - Nos casos onde haja complementação de  crédito pelo Banco do 

Brasil S.A., a  soma dos financiamentos não poderá ultrapassar este limite. 
 
Art. 11 - Os prazos para  pagamento  dos financiamentos serão fixados por ocasião 

da análise do Projeto, em função do seu tempo de execução e da capacidade de 
pagamento do empreendimento e dos beneficiários, observando-se os seguintes prazos 
máximos: 

 
I - INVESTIMENTO FIXO  -  Até 05 (cinco) anos, incluindo o período de carência de 

até 01 (hum) ano; 
 II - CAPITAL DE GIRO ASSOCIADO  -  Até   02  (dois) anos, incluindo o período de 

carência de até  01 (hum) ano. 
 
Art. 12 - Para a constituição de garantias dos financiamentos serão adotados os 

critérios utilizados pelo Banco do Brasil S.A. 
 
Art. 13 - Os financiamentos concedidos com recursos do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e  Social estão sujeitos ao pagamento de juros e encargos 
de atualização monetária. 

 
Art. 14 - A atualização monetária será  feita  com base na Taxa Referencial (TR) ou 

qualquer índice que legalmente venha substitui-la. 
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Art. 15 - As taxas de juros, nesta incluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações, direta ou indiretamente referidas a concessão de crédito, deverão obede-
cer aos seguintes limites: 

 
I - Microempresas; 
II - Pequenas empresas. 
 
Art. 16 - Os encargos financeiros para os casos de inadimplemento obedecerão aos 

critérios legalmente admitidos. 
 

 VI - DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Art. 17 - Fica instituído o Conselho  Municipal  de Desenvolvimento Econômico e 

Social que exercerá a administração do Fundo. 
 
Art. 18 - Cabe ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social: 
 
I - Elaborar o Plano de Desenvolvimento Municipal;   
II - Estabelecer prioridades de  aplicação  dos recursos do Fundo; 
III - Analisar e enquadrar os Projetos  no  Plano de Desenvolvimento Municipal; 
IV - Acompanhar e avaliar os Projetos financiados, objetivando comprovar a geração 

de emprego  pré-determinada; 
V - Avaliar os resultados obtidos; 
VI - Fiscalizar os Projetos,  garantido  a correta utilização dos recursos; 
VII - Delegar parte de suas funções ao Banco do Brasil S.A.; 
VIII - Autorizar o Banco do Brasil S.A., até o limite que estabelecer, a conceder 

financiamentos; 
IX - Definir os demais  encargos  que  poderão ser  debitados ao Fundo pelo Banco 

do Brasil S.A.; 
X - Elaborar seu Regimento Interno; 
XI -Aprovar os Balancetes  mensais  e  os Balanços Anuais do Fundo, bem como 

fiscalizar a execução orçamentária e a aplicação dos recursos, juntamente com o Tribunal 
de Contas do Estado. 

 
Art. 19 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social será 

composto por representantes: 
 
I - Da Prefeitura Municipal; 
II - Da Câmara Municipal; 
III - De Associações Patronais; 
IV - De Associações de Empregados; 
V - De Cooperativas; 
VI - De Sindicatos; 
VII - Do Banco do Brasil S.A.; 
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VIII - De outras entidades representativas da Sociedade, que tornem o Conselho 
Tripartite e paritário, com representantes do governo, empregados e empregadores, em 
igual número e com votos equivalentes. 

 
Parágrafo Primeiro - A Prefeitura Municipal será representada pelo Prefeito 

Municipal, a quem cabe a presidência do Conselho. 
 
Parágrafo Segundo - Em caso de ausência ou impedimento do Prefeito Municipal, 

serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência do Conselho o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Presidente da Câmara dos Vereadores. 

 
Parágrafo Terceiro - O Banco do Brasil  S.A.,  será representado pelo Gerente Geral, 

ou seu substituto, da Agência gestora do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Social. 

 
 
Parágrafo Quarto - Os demais  representantes  serão livremente indicados pelos 

órgãos ou entidades que representem, dentre os seus integrantes ou associados, e 
empossados pelo Presidente do Conselho, publicando-se a Ata respectiva na imprensa no 
prazo de 20 (vinte) dias. 

 
Parágrafo Quinto - O  mandato  dos  representantes  dos  órgãos ou entidades a que 

se refere o parágrafo anterior será de 02 (dois) anos, permanecendo no cargo até a posse 
do novo representante. 

 
Parágrafo Sexto - O Conselho se reunirá ordinariamente  a cada 30 (trinta) dias, e 

extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de seu Presidente ou de um terço 
dos membros. 

 
Parágrafo Sétimo - As deliberações  do  Conselho serão tomadas por maioria dos 

votos, presentes, no mínimo, metade de seus membros, cabendo ao Presidente, se for o 
caso, o voto de qualidade. 

 
Parágrafo Oitavo - Os membros do Conselho não farão jus  a remuneração de 

espécie alguma e não terão qualquer vínculo empregatício com o Fundo. 
 
Art. 20 - Compete ao Presidente  do  Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social: 
 
I - Dirigir as Sessões Plenárias do Conselho, orientando os debates e consignando 

os votos dos Conselheiros presentes; 
II - Convocar as reuniões extraordinárias do Conselho; 
III - Fixar a pauta dos trabalhos; 
IV - Submeter a apreciação dos Conselheiros os assuntos e Propostas que 

dependam da decisão do Conselho; 
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V - Resolver as Questões de  Ordem  suscitadas no curso das Sessões, admitindo a 
votação dos presentes para a decisão; 

VI - Emitir voto de qualidade, se necessário; 
VII - Proclamar o resultado das votações; 
VIII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações adotadas, assinando as Resoluções 

respectivas;      
IX - Cuidar para que seja mantida estrita conformidade das decisões do Conselho 

com os objetivos do Plano Municipal de Desenvolvimento e suas diretrizes e prioridades; 
X - Representar o Conselho e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Social, em juízo e fora dele; 
XI - Assinar  a  correspondência  do  Conselho, bem como as Atas das Reuniões e 

autenticar os livros respectivos. 
 
 

 VII - DO AGENTE FINANCEIRO 
 
Art. 21 - Cabe ao Banco do Brasil S.A., a gestão financeira do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Social, observadas as atribuições previstas nesta Lei, bem 
como: 

 
I - Gerir os  recursos  do  Fundo,  controlar suas movimentações e aplicar saldos 

disponíveis no Mercado Financeiro; 
  II - Examinar  a  viabilidade  econômico-financeira dos Projetos; 
III - Enquadrar as Propostas nas faixas de encargos,  fixar os juros e deferir ou não 

os créditos; 
IV - Controlar a situação  dos  financiamentos, bem como providenciar a cobrança de 

inadimplementos; 
V - Colocar à disposição do Conselho Municipal de  Desenvolvimento Econômico e 

Social os demonstrativos com posições mensais dos recursos, aplicações e resultados do 
Fundo; 

 VI - Exercer outras atividades  inerentes  a função de Agente Financeiro do Fundo; 
 VII - Propor ao Conselho critérios para a destinação  dos recursos; 
VIII - Submeter ao Conselho, para autorização de financiamento, os Projetos que 

obtiverem Parecer  favorável e que ultrapassem os limites estabelecidos na forma do 
inciso VIII do artigo 18. 

 
Art. 22 - O Banco do Brasil  S.A., fará jus  a  taxa de administração de 4% (quatro por 

cento) ao ano, a ser paga pelos beneficiários sobre os saldos devedores dos 
financiamentos. 

 
Parágrafo Primeiro - A  remuneração  citada  no "caput" deste artigo será paga 

mensalmente. 
Parágrafo Segundo - Como parte da remuneração, o Banco  fará jus a diferença 

positiva, calculada e paga mensalmente, entre as aplicações das disponibilidades do 
Fundo e a Taxa Referencial (TR) ou outro indexador que legalmente venha a substitui-la. 
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 VIII - DO CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Art. 23 - O Fundo terá contabilidade própria, elaborada por empresa contratada, 

registrando todos os atos e fatos a ele referentes, valendo-se, para tal, de informações 
prestadas pelo Banco do Brasil S.A., para elaboração, inclusive, dos Balancetes Mensais 
e Balanços Anuais, nos termos da legislação pertinente. 

 
Parágrafo Único - O Conselho fará publicar os Balanços  Anuais do Fundo Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Social. 
 
Art. 24 - O Banco do Brasil S. A., colocará à disposição do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Social os demonstrativos dos recursos e aplicações do 
Fundo. 

 IX - DA DISSOLUÇÃO DO FUNDO 
 
Art. 25 - O Município, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 

e Social e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias poderá decretar, por quaisquer 
motivos, a dissolução do Fundo. cessando todas as suas atividades. 

 
Art. 26 - Decretara a dissolução do Fundo, este somente estará definitivamente 

extinto quando houver a quitação geral de suas obrigações, inclusive para com o Banco 
do Brasil S.A., que atuará como seu administrador até o recebimento total dos 
financiamentos concedidos pelo Fundo. 

 
Art. 27 - O saldo apurado na conta  corrente  do Fundo junto ao Banco do Brasil S.A., 

terá sua destinação decidida pelo conselho, que se encarregará de fixar os critérios para a 
devolução dos recursos entre os participantes e doadores. 

 
X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 28 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social será 

empossado tão logo seja publicada a Ata de sua constituição, nos termos desta Lei. 
 
Art. 29 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e  Social. 
 
Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 20 DE ABRIL DE 1995. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 804/95, DE 17/05/95 
 

 
"Declara de Utilidade Pública a 
MITRA DIOCESANA DE COXIM-
MS., e dá outras providências." 

 
 

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade  Pública  a MITRA DIOCESANA DE COXIM-MS., 
entidade religiosa, sem fins lucrativos com sede na Rua Viriato Bandeira nº 834, Centro, na 
cidade de Coxim-MS. 
 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 17 DE MAIO DE 1995. 
 
 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 805/95, DE 23/05/95 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a promover a 
doação de parte de imóvel." 

 
 
O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a doação de parte 

do imóvel de matrícula nº 6.268, Livro 02, do Registro Geral de Imóveis desta Comarca, 
no total de até 625,00 m² (seiscentos e vinte e cinco metros quadrados) à Associação 
Comercial de Coxim-MS. 

 
Art. 2º - O  imóvel,  objeto  da  doação,  destina-se a construção da Sede 

Administrativa da Associação Comercial de Coxim-MS., que deverá ser efetivado no prazo 
máximo de 02 (dois) anos, sob pena de reversão do imóvel ao domínio do Município. 

 
Parágrafo Único - Na eventualidade de terminados os 02 (dois) anos, a construção 

da Sede da Donatária estar em fase bastante adiantada e não concluída, esta terá mais 
02 (dois) anos para efetivar a sua conclusão, findo os quais, se a Obra não estiver 
efetivamente concluída e prontamente hábil para o uso, o imóvel reverterá para o domínio 
e propriedade do Município, sem ônus para este. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 23 DE MAIO DE 1995. 
 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 806/95, DE 30/05/95 
 
 

 "Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a efetuar Concessão 
de Serviços Públicos e dá ou-
tras providências." 

 
 
O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a concessão para 

exploração de serviços públicos por empresas nas áreas de transporte municipal e de 
serviços funerários. 

 
Art. 2º - A concessão para exploração dos serviços públicos deverá ser processada 

conforme as disposições da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e demais legislações pertinentes. 

 
Art. 3º - O prazo das concessões será de 10 (dez) anos, prorrogáveis por igual 

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

disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 1º DE JUNHO DE 1995. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 807/95, DE 30/05/95 
 
 

"Dispõe sobre a desafetação 
de área de uso comum." 

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

usando de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica desafetado como de uso comum, passando a  fazer parte do patrimônio 

da municipalidade como de uso dominical o imóvel remanescente da Área Verde C 
denominado lote 01, com área de 3.629,90 m² (três mil, seiscentos e vinte e quatro metros 
e noventa centímetros quadrados), localizado no loteamento denominado "Altos de São 
Pedro", constante da matrícula no RGI da Comarca de Coxim-MS, sob o nº 14.961, livro 
02, ficha 01, com os seguintes limites e confrontações: medindo de frente, ao nascente 
60,63 (sessenta metros e sessenta e três centímetros) para a rua Amapá; flanco direito, ao 
sul, com 60,76 (sessenta metros e setenta e seis centímetros) para a rua Salvina Maria do 
Carmo; flanco esquerdo, ao norte, com 60,76 (sessenta metros e setenta e seis 
centímetros) para a rua Piauí e fundos, ao poente, com 60,63 (sessenta metros e sessenta 
e três centímetros), dividindo com o lote número 02 (dois) desmembrado da mesma área 
original. 

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

disposições em contrário. 
 
 
      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 1º DE JUNHO DE 1995. 
 
  
                                       MOACIR KOHL 
                                     Prefeito Municipal 
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LEI Nº 808/95, DE 06/06/95 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar ao LIONS CLUBE DE COXIM, o 
imóvel que especifica e dá outras 
providências." 

 
 

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a doação através de 
escritura pública ao Lions Clube de Coxim, entidade filantrópica, do imóvel de terreno 
urbano, sob o nº 01/A, com área de 925,92 m² (novecentos e vinte e cinco metros quadrados 
e noventa e dois centímetros quadrados), objeto da matrícula nº 16.481 do Registro Geral de 
Imóveis da Comarca de Coxim-MS, dentro das seguintes metragens e confrontações: 

Ao Norte (flanco esquerdo): com 30,76 (trinta metros e setenta e seis centímetros) de 
frente para a Rua Piauí; 

   Ao Sul (flanco direito): com 30,76 (trinta metros e setenta e seis centímetros) 
dividindo com o  lote nº 01/B (remanescente);  

 Ao Leste (frente): com 30,33 (trinta metros e trinta e três centímetros) de frente para a 
Rua  Amapá; e   

Ao Oeste (fundos): com 30,33 (trinta metros  e trinta  e três centímetros), dividindo 
com o lote nº 01/B (remanescente). 
 

Art. 2º - O imóvel objeto da presente doação destinar-se-á sempre ao abrigo de 
instalações voltadas ao atendimento social da comunidade, onde deverão ser desem-
penhadas atividades sem fins lucrativos e de caráter assistencial. 
 

Parágrafo Único - A destinação do  imóvel  objeto desta doação legal e atividades 
outras que não às acima descritas, dará ensejo a retrocessão do imóvel aos domínios do 
Município, o qual exercerá esse direito pelas formas legais, correndo todas à conta da 
entidade beneficiária da presente doação. 
 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 06 DE JUNHO DE 1995. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 809/95, DE 06/06/95 
 
 

 "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar à INDÚSTRIA E COM. LATICÍNIO 
MARIANA LTDA, o imóvel que especifica." 

 
 
O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a doação através 

de escritura pública à INDÚSTRIA E COMÉRCIO LATICÍNIO MARIANA LTDA, com sede 
na Rodovia MS-217, registrada no CGC sob o nº 70.357.421/0001-50 e Inscrição Estadual 
nº 28.279.351-8, do imóvel composto por uma área de terras com 01 ha e 6.736,00 m² 
(hum hectare e seis mil, setecentos e trinta e seis metros quadrados), objeto da matrícula 
nº 16.482 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Coxim-MS, com as seguintes 
confrontações: 

 
Ao Norte: com terras  da  Fazenda  Laurinda, de Vicente Dellamanha Neto, através 

de um Corredor Público;   
Ao Sul: com  o Loteamento Vale  do  Taquari, através da Rua nº 01;   
Ao Leste: com terrenos  remanescentes  do  Município de Coxim-MS; e  
Ao Oeste: com a faixa de domínio da Rodovia MS-217. 
 
Art. 2º - A área de terras objeto da doação destina-se ao abrigo das instalações de 

um laticínio de propriedade da beneficiária da presente doação. 
 
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 06 DE JUNHO DE 1995. 
 
  

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 810/95, DE 06/06/95 
 

 
"Reajusta os Vencimentos e demais 
Vantagens Salariais dos Servidores 
do Poder Executivo Municipal." 

 
 
O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Ficam  reajustados  os  vencimentos  e demais vantagens salariais dos 

servidores do Poder Executivo Municipal em 7,46% (sete ponto quarenta e seis por cento). 
 
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua  publicação, retroagindo seus efeitos 

a 1º de Maio de 1995. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 06 DE JUNHO DE 1995. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 811/95, DE 07/07/95 
 
 
 

"Dispõe sobre as Diretrizes para 
Elaboração e Execução da Lei 
Orçamentária Anual de 1996 e dá 
outras providências."                               

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no 

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

 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
Art. 1º - Ficam  estabelecidas,  para  o  Exercício de 1996, conforme disposições 

contidas nesta Lei, as Diretrizes  Orçamentárias do Município, compreendendo: 
 
I - as prioridades e metas da Administração Municipal; 
II - a organização e estrutura do orçamento; 
III - as diretrizes específicas  para  o  Poder Legislativo; 
IV - as diretrizes gerais para elaboração  do Orçamento do Município e suas 

alterações; 
V - as diretrizes dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social; 
VI - as diretrizes do Orçamento de Investimentos; 
VII - as disposições relativas as despesas  do  município com pessoal e encargos 

sociais; 
VIII - as disposições sobre as  alterações  na Legislação Tributária; 
IX - as disposições de caráter supletivo sobre  execução dos orçamentos; 
X - as disposições finais. 
 
CAPÍTULO I 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
Art. 2º - Constituem prioridades da Administração Municipal: 
 
I - Educação e Saúde com ênfase para: 
 
a) educação fundamental; 
b) melhoria do atendimento a área de saúde e ações preventivas; 
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c) proteção à criança e ao adolescente; 
d) assistência alimentar e nutricional; 
e) saneamento; 
 
II - Habitação Popular; 
III - Recuperação  e  consolidação  da  infra-estrutura urbana e rural; 
IV - Outros objetivos e metas. 
 
Art. 3º - As prioridades definidas no artigo anterior terão precedência na alocação dos 

recursos de 1998, observando as metas destacadas nos Anexos I e II desta Lei. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO ORÇAMENTO 

 
 
Art. 4º - O Projeto  de  Lei  a  ser  encaminhado  ao  Poder Legislativo compreenderá: 
 
I - os orçamentos fiscais  referentes  aos  Poderes do Município, seus fundos e 

órgãos de administração direta e indireta, que discriminarão as despesas por Poder, por 
Unidade Orçamentária, por órgãos da Administração Indireta e por Fundos, segundo exi-
gências da Lei 4.320/64; 

 
II - os Orçamentos da Seguridade  Social, abrangendo os órgãos da Administração 

Direta, Indireta e Fundos de natureza  social, que discriminarão as despesas por órgão, 
por Unidade Orçamentária e por Fundo, segundo exigências da Lei nº 4.320/64. 

 
     Parágrafo Único - Integrarão os Anexos a que se refere este artigo, além dos 

componentes referenciados no artigo 21, parágrafo 1º, artigo 22 da Lei nº 4.320/64, de 17 
de março de 1964 e no artigo 6º desta Lei, os seguintes demonstrativos: 

 
I - quadro indicativo da legislação que norteia a arrecadação da Receita; 
 
II - demonstrativo que evidencia a programação  do Orçamento Fiscal, dos recursos 

destinados a manutenção e ao desenvolvimento do ensino de forma a caracterizar o 
cumprimento do disposto no artigo 191 da Lei Orgânica do Município. 

 
Art. 5º - Para efeito do disposto no artigo 4º desta Lei, o Poder Legislativo 

encaminhará ao Poder Executivo  sua Proposta Orçamentária para fins de consolidação, 
até o mês de julho do corrente ano. 

 
Art. 6º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminarão as Despesas 

por Unidade  Orçamentária, segundo a classificação funcional-programática, expressa por 
categoria de programação identificada por objetos e atividades e por categoria econômica, 
observada a seguinte classificação: 
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I - pessoal e encargos sociais; 
II - juros e encargos da dívida; 
III - outras despesas correntes; 
IV - investimentos; 
V - inversões financeiras; 
VI - amortização da dívida; 
VII - outras despesas de capital. 
 
Art. 7º - O enquadramento dos projetos e atividades na classificação funcional-

programática, deverá observar a especificação de cada aplicação independente da 
Unidade Orçamentária a que estiver vinculados. 

 
Art. 8º - As Despesas e as Receitas  dos  Orçamentos  Fiscal e da Seguridade 

Social, bem como do  conjunto  dos Orçamentos, serão apresentados  de  forma  sintética  
e  agregada, evidenciando  o  déficit ou superávit corrente e o total de cada um dos 
Orçamentos.  

 
Art. 9º - A Lei Orçamentária  conterá  dispositivos  autorizando o  Poder Executivo: 
I - a promover a correção trimestral dos valores contidos no Orçamento do Município 

para 1996, caso ocorra inflação, o que será apurado através de índice específico fixado 
pelo Governo Federal, objetivando preservar os Programas de Trabalho dos efeitos in-
flacionários no período, com prévia aprovação da Câmara Municipal. 

II - a abrir Créditos Suplementares até  o  limite nela especificado; 
III - a realizar Operações de Crédito por  antecipação da Receita, conforme 

permissão contida no parágrafo 8º do artigo 165 e dentro dos limites estabelecidos no         
Inciso III, do artigo 167, ambos da Constituição Federal, com prévia autorização do Poder 
Legislativo Municipal; 

IV - a promover a concessão  de  auxílios  e subvenções públicas a entidades 
públicas e privadas, mediante convênio, na forma do artigo 17 desta Lei; 

V - a assinar convênios de mútua colaboração  com  órgãos e entidades da 
administração federal e estadual e com outros municípios, individualmente, com       prévia 
autorização do Poder Legislativo Municipal. 

 
Art. 10 - A Mensagem que encaminhará o Projeto de Lei  Orçamentária Anual, 

conterá: 
 I - resumo da política econômica e social do Município; 
II - demonstrativo da estimativa da  Receita  dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social, incluindo as premissas básicas de comportamento dos principais itens de 
arrecadação prevista; 

III - demonstrativo da necessidade de financiamento  para investimento em obras e 
serviços que busquem o desenvolvimento sócio-econômico do Município; 

IV - demonstrativo das estimativas de gastos  com  pessoal e encargos sociais para 
o Exercício de 1996; 

 
V - os elementos de que tratam os inciso I a V do artigo 139 da Lei Orgânica 

Municipal. 
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CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES ESPECIFICADAS PARA O PODER LEGISLATI VO 

 
 
Art. 11 - A semelhança do que contém no artigo 56 da Constituição Estadual, e por 

inexistência de disposições  análogas na Lei Orgânica do Município, fica estipulado o 
limite de 10% (dez por cento) da Receita Corrente do Município  para elaboração de 
Propostas do Poder Legislativo Municipal. 

 
Parágrafo Único - No transcurso da execução orçamentária do Exercício de 1996, o 

percentual  de que trata o "caput" deste artigo, será repassando com base na Receita 
Corrente efetivamente arrecadada, tendo como base de cálculo a Receita do mês anterior. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 
 
Art. 12 - Na programação das Despesas  serão  observadas as seguintes restrições 

de ordem geral: 
 
I - não poderão ser fixadas Despesas sem que sejam definidas as respectivas fontes 

de recursos e legalmente instituídas as Unidades Orçamentárias; 
II - não poderão ser incluídos Projetos com a mesma finalidade em mais de uma 

Unidade Orçamentária; 
III - não poderão ser incluídas a título  de  Investimento em Regime de Execução 

Especial, ressalvados os casos de calamidade pública, na forma do artigo 167, parágrafo 
3º, da Constituição Federal; 

IV - é vedada a vinculação da Receita de impostos a órgão ou Despesas, nos termos 
do inciso IV, do artigo 167 da Constituição Federal; 

V - as Despesas de Custeio não poderão ter aumento superior a variação do índice 
oficial de inflação em  relação a Despesa Estimada para 1995, salvo no caso de 
comprovada insuficiência decorrente de expansão patrimonial, incremento físico de 
serviços prestados à Comunidade ou de novas atribuições recebidas  no Exercício de 
1995 ou no decorrer de 1996. 

 
Art. 13 - A Lei Orçamentária para  1996,  destinará  aplicação na manutenção e 

desenvolvimento  do  ensino,  no  mínimo 25% (vinte e cinco por cento) d Receita 
resultante de impostos na forma prevista no artigo 191 da Lei Orgânica do Município, 
preservados os percentuais destinados a Educação Pré-Escolar e ao Ensino Fundamental 
voltado aos portadores de necessidades educativas especiais. 

 
Art. 14 - A Receita e a Despesa serão orçadas a preço de julho de 1995 e projetadas 

com base no comportamento da Receita, considerando-se, ainda, a tendência do 
Exercício. 
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Art. 15 - Não poderão ser destinados recursos  para atender despesas como: 
 
I - aquisição de imóveis, início de obras de  construção ou  ampliação, novas 

locações ou arrendamento de imóveis para administração pública municipal,  ressalvadas 
os relacionados com as prioridades estabelecidas nos Anexo I e II, desta Lei. 

II - aquisição de mobiliários e equipamentos  ressalvadas as relativas a reposição de 
bens que forem necessários para instituição e manutenção dos fundos e as relacionadas 
com as prioridades estabelecidas  nos Anexos I e II, desta Lei. 

III - pagamento a qualquer título, a servidor da administração direta ou indireta por 
serviços de consultoria e assistência técnica ou entidade a que pertence o servidor ou 
àquele em que estiver eventualmente lotado. 

 
Art. 16 - É obrigatória a destinação de recursos  para  compor a contrapartida de 

empréstimo e para pagamento da amortização, juros e outros encargos, observados os 
cronogramas financeiros das respectivas operações. 

 
Parágrafo Único - Somente serão incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, dotações  

relativas  às Operações de Créditos contratadas e aprovadas. 
 
Art. 17 - É vedada a  inclusão  na  Lei  Orçamentária,  bem  como em suas 

alterações, de dotações orçamentária para entidade e associações de qualquer gênero, 
exceção feita às creches, escolas para atendimento Pré-Escolar, associações e entidades 
sem fins lucrativos de caráter assistencial, filantrópico e de desporto amador, observando-
se, ainda, as disposições contidas no artigo  19 da Constituição Federal. 

 
Parágrafo Único - A concessão de  subvenções  somente  dar-se-á à entidades 

previamente cadastradas na Prefeitura e desde que não estejam inadimplentes com o 
Poder Público com relação a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD E SOCIAL 
 
 

Art. 18 - Os recursos  ordinários   do   Município, somente poderão ser programados 
para atender despesas  de  capital, após atendidas despesas com pessoal e encargos 
sociais, serviços da dívida e outras despesas sociais, serviços administrativos e 
operacionais, precatórios judiciais, bem como a contrapartida de convênios e de 
programas financiados e aprovados por lei específica. 

 
Parágrafo Único - Na  fixação  da  programação  da  despesa deverão ser 

observadas as  prioridades  constantes dos Anexos I e II, desta Lei. 
 
Art. 19 - O Orçamento de Seguridade Social obedecerá ao  definido nos  artigos 173, 

181 e 185 da Constituição Estadual. 
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Art. 20 - A Proposta Orçamentária de Seguridade Social, será elaborada pelas 
Unidades Orçamentárias, respeitando as prioridades definidas no Anexo I e II desta Lei, as 
quais competirá também acompanhar e avaliar a respectiva execução física dos Projetos. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DIRETRIZES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS  
 
Art. 21 - Na programação  de  investimentos  serão  observadas as prioridades 

constantes dos Anexos I e II desta Lei. 
 
§ 1º - Os investimentos em fase  de  execução  terão preferência  sobre novos 

Projetos; 
 
§ 2º - Não poderão ser programados novos Projetos: 
 
I - a custa da anulação de Projetos de Investimentos em andamento, desde que 

tenham sido, fisicamente executados, pelo menos 10% (dez por cento) do mesmo; 
II - se não tiverem sido contemplados  todos  os  Projetos em andamento no âmbito 

de cada Unidade Orçamentária, entendidos até o Exercício de 1997, atualizado 
monetariamente, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo estimado. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL 

E ENCARGOS SOCIAIS 
 

Art. 22 - A despesa com pessoal e encargos sociais do  Município, não poderá 
exceder, no exercício de 1998, ao limite estabelecido na Lei Complementar nº 082, de 27 
de março de 1995. 

 
Art. 23 - As suplementações  de  Dotação  Orçamentária  para pagamento de 

pessoal e encargos de 1998, poderão ser feitas independentemente do limite de abertura 
de Crédito Adicionais observadas as exigências contidas no parágrafo 7º do artigo 43, da 
Lei nº 4.320/64. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIB UTÁRIA 

 
 

Art. 24 - Ocorrendo alterações na Legislação  Tributária no decorrer de 1995, 
posteriores encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária ao Legislativo, que implique 
excesso de arrecadação em relação a estimativa de Receita constante do referido Projeto 
de Lei, os recursos desta serão objeto de Crédito Adicional. 
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Art. 25 - A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício, de natureza 
tributária ou financeira, somente poderá ser aprovada caso indique a estimativa de Receita 
e as Despesas em idêntico valor, que serão anulados, inclusive as transferências e 
vinculações constitucionais. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES DE CARÁTER SUPLETIVO  

SOBRE EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS  
 
 

Art. 26 - Os Projetos de Lei de Créditos  Adicionais  terão como prazo limite para 
encaminhamento  à  Câmara  Municipal, a data de 30 de novembro de 1996, exceção feita 
aos casos de comprovada necessidade e excepcional interesse público. 

 
Art. 27 - A prestação de Contas Anual do Município incluirá Relatórios de execução 

na forma e com o detalhamento apresentado pela Lei Orçamentária. 
 
Art. 28 - A Proposta Orçamentária do Município  para   1996, será encaminhada à 

Câmara Municipal, pelo Poder Executivo, até 15 de setembro de 1995. 
 
Art. 29 - É vedada a execução de  despesas  sem  adequada e suficiente 

disponibilidade de Dotação Orçamentária. 
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
Art. 30 - As propostas de modificações  no  Projeto  de Lei Orçamentária a que se 

refere o parágrafo 3º, do  artigo  139, e parágrafo 2º, do artigo 137, da Lei Orgânica do 
Município, serão apresentadas, no que couber, com a forma, o nível de detalhamento, os 
demonstrativos e as informações estabelecidas para o Orçamento nesta Lei. 

 
Art. 31 - As Unidades Orçamentárias, encaminharão até o dia 10 de cada mês à 

Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, informações relativas aos 
aspectos quantitativos e qualitativos dos Projetos e atividades sob sua supervisão. 

 
Art. 32 - A Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, publica no prazo 

de 10 (dez) dias após  a  publicação da Lei Orçamentária Anual, os Quadros de 
Detalhamento das Despesas - QDD - por Unidade Orçamentária, Fundos e Entidades dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, especificando para cada categoria de 
programação, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o 
elemento de despesa. 
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§ 1º - Os Quadros de Detalhamento da Despesa  serão acompanhados de 
demonstrativos consolidados das despesas  dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade 
Social de modo a evidenciar: 

 
I - fontes e recursos; 
II - montante de modalidade de aplicação; 
III - montante por elemento de aplicação; 
IV - detalhamento de programação relacionada com a manutenção e 

desenvolvimento de ensino. 
 
§ 2º - Os Quadros de Detalhamento da Despesa serão  alterados em virtude de 

abertura de Crédito Adicional, ou  fato  que requeira a adequação às necessidades de 
execução orçamentária, observados os limites na Lei Orçamentária Anual. 

 
§ 3º - As alterações nos Quadros de Detalhamento da  Despesa que se impuserem 

necessários, serão autorizadas pelo Prefeito. 
 
Art. 33 - Os acréscimos decorrentes da  correção  dos  valores de  que trata o artigo 

9º, Inciso I, desta lei, serão  alocados na Quota de Regularização Orçamentária - QRO - 
ficando condicionada a sua liberação a efetiva comprovação de ingresso na Receita. 

 
Art. 34 - O Poder Executivo encaminhará ao Poder  Legislativo, na abertura da 

Sessão Legislativa, Relatório detalhado sobre a execução dos orçamentos fiscal e de 
Seguridade Social, classificados por grupos de despesas e fontes, segundo: 

 
I - órgão; 
II - unidade orçamentária; 
III - função; 
IV - programa; 
V - Subprograma; 
VI - projeto e atividade. 
 
Art. 35 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for  aprovado até 31 de dezembro de 

1997, a sua programação poderá ser executada mensalmente, até o limite de 1/12 (um 
doze avos) do total de cada dotação atualizada na forma prevista no artigo 9º, Inciso I, 
desta Lei, até a sua aprovação pela Câmara Municipal, vedado início de qualquer Projeto 
novo. 

 
Art. 36 - Aplicam-se ao  Município,  as  disposições  contidas no Decreto Estadual nº 

3.418, de 30 de dezembro de 1985, que aprova o Manual de Classificação, codificação e 
Interpretação de Despesa Orçamentária, no que for aplicável. 

 
Art. 37 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 38 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO I 
 

PRIORIDADES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇ AMENTO 
FISCAL  

PARA O EXERCµCIO FINANCEIRO DE 1998 
 
 

I - EDUCAÇÃO: 
 
a) elaborar programa de apoio e distribuição de merenda escolar; 
 
b) levantar a situação  educacional  no  município, visando diminuir a demanda de 

crianças com idade escolar, o número de analfabetos, os índices de evasão e repetência; 
 
c) adotar uma política educacional  que  enseje  a  participação igualitária de pais, 

alunos, professores e comunidade; 
 
d) promover a valorização do magistério  através  do treinamento de docentes, 

técnicos e administradores ligados ao ensino médio fundamental; 
 
e) investir na aquisição de material  didático  e  de apoio pedagógico necessário ao 

êxito da ação educacional e distribuição de módulos de material escolar; 
 
f) dar continuidade a ampliação da rede  física, com implantação de novas salas de 

aula, bem como reforma e reparos das existentes, inclusive aquisição de material para re-
posição e para novas escolas. 

 
 
II - HABITAÇÃO POPULAR: 
 
a) reduzir o déficit habitacional da população com renda de até 03 salários mínimos 

mediante a construção de moradias e lotes urbanizados, melhoria nas habitações e apoio 
ao uso de tecnologia habitacional apropriada. 

 
b) implantar infra-estrutura e serviços públicos essenciais nos Conjuntos 

Habitacionais; 
 
c) implementar o programa de  estímulo  para auto-construção com fornecimento de 

material ou terreno. 
 
III - RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO  DA  INFRA-ESTRUTURA  URBANA  E 
RURAL 
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a) dar seqüência as ações de recuperação de ruas e avenidas, promovendo quando 
oportuno, a sua pavimentação; 

 
b) conservar e restaurar as estradas municipais; 
 
c) início de obras que busquem assegurar a expansão urbana; 
 
d) prosseguimento em regime prioritário, das obras  em andamento. 
 
 

 IV - OUTROS OBJETIVOS E METAS : 
 
a) reequipamento da Câmara Municipal para agilização  e modernização do processo 

legislativo; 
 
b) manutenção, expansão e reequipamento dos serviços essenciais do Município, 

inclusive reordenamento da estrutura da Prefeitura; 
 
c) implantar o sistema de processamento de Dados no município, visando a 

modernização e racionalização dos órgãos do Executivo; 
 
d) estruturar o Cadastro de Imóveis do Município; 
 
e) desenvolver e implementar programas permanentes de valorização e capacitação 

dos recursos humanos, de aumento de eficiência da máquina pública e de adequação dos 
serviços  públicos às demandas da sociedade. 

 
ANEXO II 

PRIORIDADES A SEREM OBSERVADAS NA EXPLORAÇÃO  
DO ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  

PARA O EXERCÍCIO DE 1996 
 
 

I - SAÚDE E SANEAMENTO: 
 
a) propiciar à população carente  do  município, atendimento ambulatorial; 
b) consolidar no município o Sistema Único de Saúde; 
c) proporcionar assistência farmacêutica básica à população de baixa renda; 
d) aumentar, através da cobertura vacinal, a  imunização da população infantil contra 

sarampo, poliomielite e outras doenças transmissíveis; 
e) colaborar para a manutenção do Sistema de Saneamento Básico do Município, 

com o propósito de estimular os hábitos de saúde e higiene; 
f) construir e equipar as Unidades de Saúde no Município; 
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II - ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 
 
a) propiciar alternativas para minimizar as limitações apresentadas por pessoas 

portadoras de necessidades especiais; 
b) equipar e aparelhar oficinas alternativas de iniciação e capacitação profissional; 
c) promover oportunidade para  o  desenvolvimento  de atividades ocupacionais 

produtivas a população carente, minorando a questão de desemprego, gerando aumento 
de renda, através da implantação de centros de produção e comercialização de alimentos, 
bens e prestação de serviços; 

d) implementar o  atendimento  à  criança  de  0 (zero) a 6  (seis) anos de idade. 
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LEI Nº 812/95, DE 15/08/95 
 

"Dispõe sobre a denominação das 
Ruas e Avenidas do Conjunto Habita-
cional "Jardim do Pequi". 

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

faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a denominar as Ruas e 

Avenidas do Conjunto Habitacional "JARDIM DO PEQUI", conforme croqui anexo. 
 
Art. 2º - Fica sob a responsabilidade do Executivo Municipal a colocação de Placas 

Indicativas nas ruas e avenidas no Jardim do Pequi. 
 
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua  publicação, retroagindo seus efeitos 

a 1º de Maio de 1995. 
 
      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 15 DE AGOSTO DE 1995. 
 
  

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

 
     Extraído do Croqui apenso a esta Lei. 
 
 a. Rua Girassol; 
 b. Rua Jatobá; 
 c. Avenida Paineira; 
 d. Rua Jenipapo; 
 e. Rua Indaiá; 
 f. Rua Embaúba; 
 g. Rua dos Pequis; 
 h. Rua Piúva; 
 i. Rua Cambará; 
 j. Rua Faveiro; 
 k. Travessa Ingá; 
 l. Rua do Mangue; 
 m. Rua Tarumã; 
 n. Rua Aroeira; 
 o. Rua Gardênia; 
 p. Rua Figueira; 
 q. Rua Dama da Noite; 
 r. Rua Amor Perfeito. 
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LEI Nº 813/95, DE 03/10/95 
 

"Aprova o Plano Plurianual de Inves-
timentos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COXIM, para o 
triênio de 1995/1997." 

 
 
O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova, e eu 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O Plano Plurianual de Investimentos do Município de Coxim, para o triênio 

1995/1997, constituído pelos Anexos integrantes desta lei, estima para o período as 
Despesas de Capital em R$ 7.527.135,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e sete mil, 
cento e trinta e cinco reais). 

 
Art. 2º - Os recursos destinados  ao  financiamento das despesas de capital 

estimados no Pleno Plurianual de Investimentos para o triênio 1995/1997, são assim 
distribuídos: 

 
RECEITAS DE CAPITAL       1995               1996                1997                 TOTAL 
Super.do Orç. Corrente     573.500,00      745.550,00     969.215,00       2.288.265,00 
Operações de Crédito..     500.000,00      650.000,00      845.000,00       1.995.000,00 
Alienação de Bens........       40.000,00        52.000,00        67.600,00          

159.600,00 
Transf. de Capital.........     773.000,00   1.004.900,00   1.306.370,00      3.084.270,00 
T O T A L.....................   1.886.500,00   2.452.450,00   3.188.185,00      7.527.135,00 
 
Art. 3º - As despesas de capital, programadas com base nos recursos considerados 

disponíveis, desdobrar-se-ão na seguinte forma. 
 
  DESPESAS POR FUNÇÃO      1995           1996              1997              TOTAL 
 
01 - Legislativo.....................     8.000,00      10.400,00      13.520,00       31.920,00 
03 - Adm e Planej................    27.000,00      35.100,00     45.630,00      107.730,00 
04 - Agricultura.....................     2.000,00        2.600,00        3.380,00          7.980,00 
08 - Educ. e Cultura...........   398.500,00    518.050,00    673.465,00  1.590.015,00 
09 - Energ. e Rec. Min.......   100.000,00    130.000,00    169.000,00      399.000,00 
10 - Habit. e Urbanismo... 1.120.000,00 1.456.000,00  1.892.800,00  4.468.800,00 
11 - Indús. Com e Serv.....      86.000,00    111.800,00     145.340,00     343.140,00 
13 - Saúde e Saneamento      96.000,00    124.800,00    162.240,00      383.040,00 
15 - Assist. e Previd...........     12.000,00      15.600,00       20.280,00       47.880,00 
16 - Transporte..................      37.000,00      48.100,00      62.530,00     147.630,00 
T O T A L.........................  1.886.500,00 2.452.450,00  3.188.185,00  7.527.135,00 
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Art. 4º - Na  elaboração  das  propostas  orçamentárias anuais, do período serão 

ajustadas as importâncias consignadas aos Projetos e Atividades, podendo, em de-
corrência da alteração da Receita, ser criados novos, suprimido ou reformulados Projetos 
e Atividades constantes dos Anexos desta Lei. 

 
Parágrafo Único - As importâncias referentes aos Exercícios de 1996 e 1997, 

estimados a preços de 1995, serão corrigidos monetariamente, por ocasião da elaboração 
dos Orçamentos Anuais correspondentes àqueles Exercícios. 

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

em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 03 de Outubro de 1995. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 814/95, DE 10/10/95 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
Suplementar em mais 40% (quarenta por 
cento), o Orçamento Programa Vigente 
para o Exercício de 1995 e dá outras 
providências". 

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

usando das atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o Orçamento 

Programa do Exercício de 1995, em mais 40% (quarenta por cento), dos valores fixados 
para a despesa, sendo esta autorização extensiva aos Orçamentos aprovados através da 
Lei Municipal nº 797, artigo 7º, de 13 de dezembro de 1994, bem como ao Orçamento do 
Poder Legislativo Municipal. 

 
Art. 2º - As  suplementações decorrentes desta Lei dar-se-ão nos termos da Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 43, parágrafo 1º, incisos III e IV. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 10 DE OUTUBRO DE 1995 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



33 

LEI Nº 815/95, DE 10/10/95 
 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
afixação de números das edificações 
no perímetro urbano de  Coxim e dá 
outras providências."  

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso das atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica obrigatório a todo proprietário de edificações na área urbana de Coxim, 

a afixar e/ou identificar em lugar visível na parte frontal ou lateral do imóvel, o número de 
sua residência e/ou edificação. 

 
Art. 2º - O proprietário terá o prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de 

promulgação da presente Lei, para executar os serviços dispostos no artigo anterior. 
 
Art. 3º - Expirado o prazo previsto no artigo 2º desta Lei, fica o Poder Executivo 

Municipal autorizado a executar os serviços, debitando os custos dos mesmos no carnê de 
IPTU do proprietário do imóvel. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 10 DE OUTUBRO DE 1995 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

LEI Nº 816/95, DE 24/11/95 
 
("Cria o Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências." ) 
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LEI Nº 817/95, DE 24/11/95 
 

"Cria o Fundo Municipal de Assistên-
cia Social e dá outras providências."  

 
O PREFEITO MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instrumento de 

captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios 
para o financiamento das ações na área de Assistência Social. 

 
Art. 2º - Constituirão Receitas do  Fundo  Municipal de Assistência Social - FMAS: 
I - recursos  provenientes  da  transferência dos Fundos Nacional e Estadual de 

Assistência Social; 
II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei estabelecer 

no transcorrer de cada exercício; 
III - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades 

nacionais e internacionais, organizações  governamentais e não governamentais; 
   IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei; 

 V - as parcelas do produto de arrecadação  de outras receitas próprias oriundas de 
financiamentos das atividades econômica, de prestação de serviços e de outras 
transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força 
da lei e de convênios no setor; 

VI - produto de convênios firmados com outras entidades financeiras; 
VII - doações em espécies feitas diretamente ao Fundo; 
VIII - outras receitas que venham  a  ser legalmente instituídas. 
 
§ 1º - A  dotação  orçamentária  prevista  para o órgão executor da Administração 

Pública Municipal, responsável pela Assistência Social, será automaticamente transferida 
para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as 
receitas correspondentes. 

 
§ 2º - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições 

financeiras oficiais, em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS. 

 
Art. 3º - O FMAS será gerido pela Coordenadoria, Promoção e Assistência Social, 

sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social. 
 
§ 1º - A Proposta Orçamentária do  Fundo  Municipal de Assistência Social - FMAS 

constará no Plano Diretor do Município. 
§ 2º - O Orçamento do Fundo  Municipal  de Assistência Social - FMAS integrará o 

orçamento da Coordenadoria, Promoção e Assistência Social. 
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Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão 

aplicados em: 
I - financiamento total ou parcial  de programas,  projetos e serviços de Assistência 

Social desenvolvidos pelo órgão de Administração Pública Municipal responsável pela 
execução da Política de Assistência Social ou por órgãos conveniados; 

II - pagamento pela prestação de serviços e entidades conveniadas de direito público 
e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de Assistência 
Social; 

III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos 
necessários ao desenvolvimento dos programas; 

IV - construção, reforma,  ampliação,  aquisição ou locação de imóveis para 
prestação de serviços de Assistência Social; 

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações de Assistência Social; 

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos na área de Assistência Social. 

VII - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no artigo 15 da Lei 
Orgânica da Assistência Social. 

 
Art. 5º - O repasse de recursos  para  as  entidades e organizações de Assistência 

Social, devidamente registradas no CNAS será efetivado por intermédio do FMAS, de 
acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

 
Parágrafo Único - As transferências  de  recursos para organizações governamentais 

e não governamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios, 
contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a 
matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços     aprovados pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

 
Art. 6º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social 

serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 
mensalmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica. 

 
Art. 7º - Para atender as despesas  decorrentes  da implantação da presente Lei fica 

o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente exercício, Crédito Adicional Especial até 
o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), obedecidas as prescrições contidas nos incisos I a 
IV, do parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64. 

 
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 24 DE NOVEMBRO DE 1995 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 818/95, DE 24/11/95 
 

"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a efetuar permuta de 
imóvel com a União Federal."  

 
O PREFEITO MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a  efetuar a permuta do imóvel 

do domínio do Município objeto da matrícula nº 16.654 do Registro de Imóveis da 
Circunscrição da Comarca de Coxim-MS., com área de 36,9822 (trinta e seis hectares, 
nove mil oitocentos e vinte e dois metros quadrados) dentro dos seguintes limites e 
confrontações: NORTE: do marco MP05 ao MP06 e do marco MP07 ao MP08 com terras 
da Fazenda Cabeceira do Sítio ocupada por Savi Galvão. SUL: do MP01 ao MP02 com 
terras do lote urbano nº 01/02 de Evaristo Kohl e outros; do MP03 ao MP04 com terras da 
Fazenda Cabeceira do Sítio ocupada por Savi Galvão; LESTE: do marco MP08 ao MP01 
com terras da Fazenda São Domingos do espólio de João Canuto da Silva; e OESTE: do 
marco MP02 ao MP03 e do Marco MP06 ao MP07 com terras da Fazenda Cabeceira do 
Sítio ocupada por Savi Galvão e do marco MP04 ao MP05 com faixa de domínio da 
Rodovia BR-163, imóvel este denominado Aeroporto, com a União Federal, do imóvel de 
seu domínio, objeto da matrícula nº 11.340 do Registro de Imóveis da Circunscrição da 
Comarca de Coxim-MS, com área de 177.320 (cento e setenta e sete mil, trezentos e vinte 
metros quadrados), registrados à época dentro dos seguintes limites e confrontações: ao 
NORTE, com a Rodovia Campo Grande/Cuiabá, terrenos devolutos e terrenos de Sílvio 
Tenuda; ao SUL e NASCENTE, com terras devolutas e ao POENTE, com o loteamento da 
cidade de Coxim, imóvel, imóvel(sic) hoje situado no centro da zona urbana da cidade de 
Coxim-MS. 

 
Art. 2º - A permuta dar-se-á por  escritura  pública e transcrição e Registro no 

competente Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Coxim-MS. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 24 DE NOVEMBRO DE 1995 

 
MOACIR KOHL 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 819/95, DE 15/12/95 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
permitir Estacionamento Privativo em frente 
às Farmácias e Drogarias."  

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permitir Estacionamento 

Privativo em frente às Farmácias e Drogarias existentes no perímetro urbano desta 
cidade, pelo tempo de 15 (quinze) minutos para cada cliente. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL., 15 DE DEZEMBRO DE 1995 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 820/95, DE 18/12/95 
 

"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do 
Município de COXIM-MS., para o Exercício 
Financeiro de 1996." 

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

saber  que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de 

Coxim-MS., para o Exercício Financeiro de 1996, discriminados pelos anexos integrantes 
desta Lei, composto pelas Receitas e Despesas dos órgãos da Administração Direta, 
Indireta e Fundos instituídos pelo município, que recebem transferências à conta deste 
Orçamento, têm sua Receita estimada em R$ 10.319.500,00 (Dez milhões, trezentos e 
dezenove mil e quinhentos reais). 

 
Art. 2º - A Receita decorrerá da arrecadação de  tributos e outras Receitas Correntes 

e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos Anexos 
desta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento. 

 
1.    RECEITA DO TESOURO 
1.1   RECEITAS CORRENTES 
 - Receita Tributaria....................   R$     957.000,00 
 - Receita Patrimonial.................   R$        42.500,00 
 - Transf. Correntes....................   R$   6.940.000,00 
 - Outras Rec. Correntes...........    R$      185.000,00          R$  8.124.500,00      
 
 
1.2    RECEITAS DE CAPITAL 
 
- Operações de Crédito............... R$     1.000.000,00 
- Alienações de Bens...................  R$          65.000,00 
- Amort. de Empréstimos............  R$                    0,00 
- Transfer. de Capital..................  R$     1.100.000,00         R$     2.195.000,00 
TOTAL...........................................................................         R$  10.319.500,00 
 
Art. 3º - A DESPESA total  dos Orçamentos ascende  a R$ 10.319.500,00 (dez 

milhões, trezentos e dezenove mil e quinhentos reais) do Orçamento Fiscal em R$ 
8.589.150,00 (oito milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e cinqüenta reais), do 
Orçamento da Seguridade Social em R$ 1.730.350,00 (hum milhão, setecentos e trinta 
mil, trezentos e cinqüenta reais). 
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Art. 4º - A DESPESA será realizada segundo as disposições constantes dos Anexos 
integrantes desta Lei, observado o seguinte desdobramento em sua composição. 

 
 
 
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
 
- Despesas Correntes..........    R$     8.124.500,00 
- Despesas de Capital.........     R$     2.195.000,00 
TOTAL.................................     R$   10.319.500,00 
 
 
DESPESAS POR ÓRGÃOS 
 
I - PODER LEGISLATIVO........   R$    712.450,00 
0100  Câmara Municipal..........   R$    712.450,00 
 
 II - PODER EXECUTIVO...................................   R$   9.607.050,00 
 0200 Gabinete do Prefeito.................................  R$       371.000,00 
 0300 Secretaria Geral........................................  R$         80.200,00 
 0400 Dep. Educ. Cultura Desporto...................  R$         39.500,00 
 0500 Dep. Saúde e Promoção Social................ R$       597.500,00 
 0600 Dep. Obras Urbanismo/Serv. Públicos....  R$       761.000,00 
 0700 Encargos Gerais e Prev. do Município...... R$      309.000,00 
 0800 Dep. de Planejamento, Adm e Finanças... R$   2.218.500,00 
 0900 Secret. Mun. de Saúde e Hig.Pública.......  R$   1.239.350,00 
 1000 Secret. Mun. Ob. V. e Serv. Urbanos........  R$   3.066.000,00 
 1100 Secret. Mun. de Adm. e Pl. e Finanças.......R$      925.000,00 
 
 TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO  R$  10.319.500,00 
 
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 
I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do 

total da Despesa fixada nesta Lei, nos termos do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964; 

 
II - tomar as medidas necessárias  para  ajustar os dispêndios ao efetivo 

comportamento da Receita e a realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita 
nos termos do parágrafo 8º, do artigo 165 da Constituição Federal, observado o limite 
estabelecido no inciso III do  art. 167 da Constituição Federal. 

 
Art. 6º - Em decorrência do disposto  no  artigo  66 e  seu parágrafo único, da Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a 
movimentar por órgãos centrais de controle, as dotações atribuídas às diversas unidades 
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orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos sociais, de 
uma para outra unidade. 

 
Parágrafo 1º - As redistribuições de recursos da autorização contida neste artigo, não 

serão computadas para efeito do limite fixado no artigo 5º, inciso I, desta Lei. 
 
Art. 7º - Ficam aprovadas, conforme especificações quadros anexos. 
 
I - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado aos encargos 

gerais e Previdenciário do Município que estima a Receita e fixa a Despesa para o 
Exercício de 1996, em R$ 412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais). 

 
II - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria de Saúde  e 

Higiene Pública, que estima a receita e fixa a despesa para exercício de 1996, em R$   
670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais). 

 
III - O orçamento do Fundo Municipal do Bem-estar e Assistência Social, que estima 

a Receita e fixa a Despesa para o Exercício de 1996, em R$  420.000,00 (quatrocentos e 
vinte mil reais). 

 
IV - O orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, vinculado a 

Coordenadoria  de Promoção e Assistência Social, que estima a receita e fixa a despesa 
para exercício de 1996, em R$  115.000,00 (cento e quinze mil reais). 

 
Parágrafo Único - As autorizações contidas nos artigos 5º e 6º desta Lei, são 

extensivos aos Orçamentos de que trata este artigo. 
 
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1996, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de dezembro de 1995. 
 
 
                                        MOACIR KOHL 
                                     Prefeito Municipal 
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LEI Nº 821/95, DE 18/12/95 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a contrair 
empréstimo com a Agência Especial de 
Financiamento Industrial - FINAME." 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO  DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz  saber  que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair empréstimos junto ao 

Banco do Brasil S/A, com recursos da Agência Especial de Financiamento Industrial - 
FINAME, até o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para a aquisição de 
veículos e máquinas pesas de fabricação nacional para equipar a frota rodoviária do 
município. 

 
Art. 2º - A operação  pretendida,  só  será contratada depois de avaliada a 

capacidade do endividamento do município, ficando o Poder Executivo Municipal autori-
zado a oferecer em garantia, qualquer item de sua Receita, desde que seja legalmente 
permitido. 

 
Parágrafo Único - Para efeito do disposto neste artigo, o prazo de carência é de 06 

(seis) meses a contar da data da realização do empréstimo. 
 
Art. 3º - O município consignará, em cada Exercício, no seu orçamento, dotações 

suficientes ao pagamento das amortizações e encargos financeiros derivados das 
operações de créditos a serem realizados em consonância com a presente Lei. 

 
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover, no decorrer do exercício, as 

suplementações orçamentárias que se fizerem necessárias para atender aos objetivos da 
presente Lei, limitados ao valor fixado no artigo 1º. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de dezembro de 1995. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 822/95, DE 18/12/95 
 
 

"Dispõe sobre denominação das Ruas do 
CONJUNTO HABITACIONAL COHAB, 
nesta cidade e dá outras providências." 

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

saber  que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a denominar nomes às Rua do 

Conjunto Habitacional COHAB. 
    
 - Rua Airton Senna; 
 - Rua Tom Jobim; 
 - Rua Juscelino Kubistschek; 
 - Rua Presidente Venceslau. 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de dezembro de 1995. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


