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LEI Nº 823/96, DE 05/03/96 
 

“Dispõe sobre Concessão de Benefícios 
de Natureza Fiscal e Tributária”. 

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

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

 
Art. 1º - As  obrigações  tributárias  provenientes de impostos ou taxas, referentes aos 

exercícios anteriores à 1.996, inscritos ou não em Dívida Ativa, poderão ser pagas dentro do 
prazo de 90 (noventa) dias a contar da vigência desta Lei, mediante concessão do seguinte 
benefício tributário: 

 
I - Os valores referentes a essas obrigações tributárias serão atualizados e acrescidos 

de juros de mora e da multa legal até o dia do efetivo pagamento; 
 
II - sobre o valor total apurado será aplicado uma redução de 45% (quarenta e cinco por 

cento) para pagamento à vista ou parceladamente em até 03 (três) vezes. 
 
Art. 2º - Fica  vedada  a  concessão  de quaisquer outros benefícios de natureza fiscal 

ou tributária no presente exercício.   
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 07 DE MARÇO DE 1996. 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 824/96, DE 12/03/96 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder a Doação de área 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 efetuar a doação de uma área 

de terras contidas na matrícula do Registro Geral de Imóveis desta Comarca sob o nº 
15.993, com área de 80.000 m² (oitenta mil metros quadrados), a ser desmembrada da 
referida matrícula imobiliária, da Gleba Bela, que receberá a denominação de Lote nº A-40-2, 
situada no perímetro urbano deste município, com as seguintes confrontações: ao Norte: 
com a área desmembrada 05 e terras de José Ferreira de Castro; ao Sul: com chácara 
Xiximarron; ao Leste: com terras de José Ferreira de Castro e ao Oeste: com área 
remanescente (A-40-1). 

 
Art. 2º - A  presente  doação  dar-se-á   mediante Escritura Pública, transcrição e 

Registro no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, em nome do Senhor José 
Ferreira de Castro. 

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

em contrário. 
 
 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 15 DE MARÇO DE 1996. 
 
 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 825/96, DE 23/04/96 
 
 

“Homologa e Ratifica Contrato de Prestação 
de Serviços em regime de empreitada global 
com a CONSTRUTEL Telecomunicações e 
Eletricidade Ltda. 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 aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica homologado e ratificado o Contrato de Prestação de Serviços em Regime 
de Empreitada Global e para aquisição de serviços, equipamentos e materiais necessários 
de nº UN.MS/211/93, de 16 de fevereiro de 1993, celebrado entre o Município de Coxim-MS, 
através do Poder Executivo Municipal, e a empresa CONSTRUTEL - Telecomunicações e 
Eletricidade Ltda., visando a ampliação de serviços telefônicos no Município. 
 

Art. 2º - Fica autorizado a doação à TELEMS de todo o acervo do sistema a ser 
implantado, compreendendo os equipamentos, a qual passará a operá-los, após a sua 
aceitação. 
 

Art. 3º - Fica concedido a TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO DO SUL S/A - 
TELEMS ou a sua sucessora na exploração dos serviços telefônicos no Município, pela 
expansão prevista durante o período de sua exploração e a empresa de prestação de 
serviços contratada, durante a execução dos serviços, a isenção dos tributos municipais. 
 

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

 
 

 
GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 23 DE ABRIL DE 1996. 

 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 826/96, DE 23/04/96 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar Contrato de Permissão de Uso do 
bem que especifica, pertencente ao Município 
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 aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Contrato de Permissão 

de Uso do Bem pertencente ao Município conforme adiante especificado: Parte ideal do 
imóvel onde se localiza o novo aeroporto municipal, medindo aproximadamente 600 m² 
(seiscentos metros quadrados), destinados a abrigar as instalações de um hangar e um 
Posto de Combustíveis para aeronaves, para uso e exploração comercial do Senhor Ivo 
Jardim de Carvalho. 

 
Art. 2º - A permissão de uso dar-se-á a título gratuito e por período de 05 (cinco) anos, 

podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos mediante Termos Aditivos “ad 
referendum” do Poder Legislativo Municipal. 

 
Art. 3º - A revogação da Permissão de uso pelo município só poderá ocorrer após o 

período de cada 05 (cinco) anos, quando não atendidas as formalidades contratuais pelo 
PERMISSIONÁRIO, e as benfeitorias promovidas por este não lhe serão indenizadas. 

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

em contrário. 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 23 DE ABRIL DE 1996. 
 
 

MOACIR KOHL 
 Prefeito Municipal 
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LEI Nº 827/96, 07/05/96 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo a Celebrar 
Contrato de Permissão de Uso dos Bens que 
especifica, pertencentes ao Município 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 celebrar Contrato de Permissão 

de Uso de parte do imóvel constituído pela praça poliesportiva ARANTO PEREIRA DA 
SILVA, medindo 217,54 m², destinado ao uso da Associação de Mães “Menino Jesus”. 

 
Art. 2º - A Permissão de  Uso  dar-se-á  a  título gratuito e por um período de 05 (cinco) 

anos, podendo ser prorrogado mediante Termos Aditivos “ad referendum”, do poder 
Legislativo Municipal. 

 
Art. 3º - A  revogação  da  Permissão  de Uso pelo município só poderá ocorrer após o 

período de cada 05 (cinco) anos, quando atendidas as formalidades contratuais pelo 
Permissionário, e as benfeitorias promovidas por este, não lhes serão indenizadas. 

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

em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 25 DE ABRIL DE 1996. 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 828/96, DE 21/05/96 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
Isentar os Idosos, os Deficientes: Físicos, 
Audiovisuais, Mentais e Múltiplos, de pagar 
passagem nos Transportes Coletivos Urba-
nos”. 

 
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 - As empresas concessionárias e permissionárias de transportes     coletivos  

urbanos, ficam obrigadas a permitir a entrada de idosos acima de 65 (sessenta e cinco) 
anos, desde que, desempregados ou aposentados, ou em gozo de licença para tratamento 
de saúde e os deficientes: físicos, audiovisuais, mentais e múltiplos, sem pagar passagens. 

 
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado  a   expedir   as carteirinhas   de  

identificação  dos  beneficiários,  que  deverão comprovar a real situação, de direito, as quais 
conterão dados pessoais de cada usuário. 

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

retroativos à data de celebração do Contrato de Concessão para  prestação de serviços de 
transportes coletivos municipal, firmado com a Empresa Viação  Cidade Pé-de-Cedro Ltda., 
datado de 06 de Junho de 1995 e alcançará todos os futuros contratos deste gênero e 
espécie que forem firmados, revogadas as disposições em contrário, especialmente, a Lei nº 
746/93 de 19/10/93. 

 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 08 DE JULHO DE 1996. 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 829/96, DE 04/06/96 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar o imóvel  que especifica ao 
Tribunal do Trabalho da 24ª Região.” 

 
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 por 

escritura pública, da área de terreno  urbano  com 1.094,93 m² (hum mil e  noventa  e  quatro  
metros quadrados e noventa e três centímetros quadrados), situado à rua João Pessoa, 
nesta cidade, objeto da matrícula nº 12.999 no Registro Geral  de  Imóveis desta Comarca, e 
que se encontra dentro dos seguintes limites e confrontações:  AO NORTE: com  terreno  de 
Sérgio Sargim , medindo  22,30 metros;   AO SUL:   com  a  rua  João  Pessoa, medindo 
22,30  metros; AO LESTE: com terreno desmembrado nº 01/B, medindo 49,10 metros;  AO 
OESTE: com  terreno  de  Otacílio  Severo   dos Santos, medindo 49,10 metros. 

 
Art. 2º - A área a que se refere o artigo anterior destina-se a construção da sede da 

Junta de  Conciliações e Julgamentos da Comarca de Coxim-Justiça do Trabalho, órgão do 
Poder Judiciário. 

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

em contrário. 
 
 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 08 DE JUNHO DE 1996. 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 830/96, DE 25/06/96 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
Suplementar em  mais 100% (cem por cento), 
o Orçamento Programa Vigente para o 
Exercício de 1996 do Fundo Municipal de 
Saúde e dá outras providências”. 

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

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

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

Programa do exercício de 1996 do Fundo Municipal de Saúde, em mais 100% (Cem por 
cento), dos valores fixados para a despesa, aprovados através da Lei Municipal nº 820, 
artigo  7º, item II, combinado com o artigo 5º, item I, de 18 de dezembro de 1995.  

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

em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 25 DE JUNHO DE 1996. 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

 



9 

LEI Nº 831/96, DE 02/07/96 
 

“Concede prioridades aos Doadores 
Voluntários de Sangue, devidamente 
comprovados, junto aos órgãos que 
menciona”. 

       
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 assegurado  atendimento  prioritário aos  doadores voluntários de sangue, 

devidamente comprovados, junto aos hospitais, postos de saúde, serviços ambulatoriais e 
congêneres, da rede pública municipal e conveniados ao SUS, independentemente de 
vagas, limites de exames, atendimentos ou consultas ou tratamentos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Considerar-se-á doador voluntário de sangue, para os  efeitos 

desta Lei, aquele que doe ou tenha doado sangue, no mínimo uma vez a cada seis meses, 
durante um período ininterrupto de dois anos, observados os limites previstos no inciso II, da 
Portaria nº 721, de 09 de agosto de 1989, alterada pela Portaria nº 1.376, de 19 de novembro 
de 1993, ambas do Ministério da Saúde. 

 
Art. 2º - Ficam asseguradas matrículas  nas  escolas da Rede Municipal de Ensino, 

independentemente de vagas, aos filhos de doadores voluntários de sangue, independente 
de qualquer forma de seleção, respeitados os calendários da Secretaria Municipal de 
Educação. 

 
Art. 3º - Fica assegurada até o limite de 5% (cinco por cento)  do  total  de casas e lotes 

nos Programas de Instituições Municipais de Habitação ou Instituições de Assuntos 
Fundiários do Município, aos doadores voluntários de sangue, respeitando-se as demais 
normas atinentes a esse assunto. 

           
Art. 4º - Para os fins  desta  Lei,  ficam responsáveis pelo cadastramento dos doadores 

voluntários de sangue, os Bancos de sangue existentes no município, respeitando as normas 
técnicas em hemoterapia, anexas às Portarias do Ministério da Saúde, já mencionadas no 
Parágrafo Único do Artigo 1º, desta Lei. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na comprovação  expedida  pelos Bancos de Sangue, deverão 

constar obrigatoriamente as datas das doações voluntárias de sangue. 
 
Art. 5º - Obrigatoriamente, os órgãos responsáveis pelo cadastramento, informarão no 

máximo mensalmente às Secretarias de Saúde, de Educação, Instituições Municipais de 
Habitações ou Instituições Municipais de Assuntos Fundiários e outras Secretarias 
pertinentes do Município, no sentido de orientação aos postos diretamente ligados ao as-
sunto e sob suas responsabilidades. 
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Art. 6º - Obrigatoriamente, as Secretarias Municipais de Saúde, de Educação, 

Instituições Municipais de Habitações, Instituições Municipais de Assuntos Fundiários e 
outras Secretarias ligadas ao assunto e pertencentes ao Município, adequar-se-ão aos 
termos desta Lei no prazo de cento e vinte dias, contados da data de sua publicação, fa-
zendo a divulgação nos meios de comunicação, dos benefícios por ela conferidos, aos 
doadores voluntários de sangue. 

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

em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 03 DE JULHO DE 1996. 
 
 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 832/96, DE 15/07/96 
 
 

“Dispõe  sobre  as  Diretrizes para Elaboração 
e Execução da  LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
DE  1997  e  dá outras providências”. 

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

saber que a CÂMARA MUNICIPAL decreta e eu sanciona a seguinte Lei: 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - Ficam estabelecidas,  para   exercício  de 1997, 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   especificas   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 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. 
 
 

CAPITULO 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  no  atendimento  a área de saúde e ações preventivas; 
c) proteção à criança e ao adolescente; 
d) assistência alimentar e nutricional; 
e) saneamento. 
 
II - recuperação e consolidação da infra-estrutura urbana e rural; 
III - habitação popular; 
IV - outros objetivos e metas. 
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Art. 3º - As prioridades definidas  do  artigo anterior  terão  precedência na alocação dos 
recursos de 1997, observando as metas destacadas nos Anexos I e II desta Lei. 

 
CAPITULO 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 seus fundos, segundo exigência da 
Lei nº 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. 

 
PARAGRAFO ÚNICO: Integrarão os anexos a  que  se refere este artigo, além dos 

componentes referenciados no artigo 21, parágrafo 1º, incisos I e III e Parágrafo Único, artigo 
22 da Lei nº 4.320 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 art. 4º, desta Lei, o Poder Legislativo encaminhará ao 

Executivo sua proposta orçamentária para fins de  consolidação, até final do mês de julho o 
corrente ano. 

 
  Art. 6º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social,  discriminarão a despesa por 

unidade orçamentária, segundo a classificação funcional-programática,  expressa por 
categoria de programação identificada por projetos e atividades e por categoria econômica, 
observada a seguinte classificação: 

 
I - pessoal e encargos sociais; 
II - juros e encargos da divida; 
III - outras despesas correntes; 
IV - investimentos; 
V - inversões financeiras; 
VI - amortização da divida; 
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 estiverem vinculados. 
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  Art. 8º - As despesas e as receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem 
como do conjunto dos dois 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 Executivo: 
 
I - a promover a correção trimestral  dos valores contidos no orçamento do município 

para 1.997, caso ocorra inflação, o que será apurado através de índice específico fixado pelo 
Governo Federal, objetivando preservar  os  programas  de trabalho dos efeitos inflacionários 
no período, com prévia aprovação da Câmara Municipal; 

II - a abrir créditos suplementares até o limite e 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 art. 
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  mutua  colaboração com órgãos e entidades da 
administração federal e estadual e com outros municípios, individual mente, com prévia 
autoridade do Poder Legislativo Municipal. 

 
Art. 10 - A mensagem que encaminhar o  Projeto  de Lei Orçamentária Anual, conterá: 
 
I - resumo da politica-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 investimentos 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 1997; 

V - os elementos de que tratam o Inciso I  a  V do artigo 139 da Lei Orgânica Municipal. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES ESPECIFICADAS PARA O PODER LEGISLATI VO 

 
Art. 11 - A semelhança do  que  contém  no  art. 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 1997, 

o percentual de que trata o “caput” deste artigo, será repassado com base na Receita 
Corrente efetivamente arrecadada, tendo como base de cálculo a receita do mês anterior. 
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CAPITULO IV 
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENT O 

                
Art. 12 - Na programação das despesas serão observadas as seguintes restrições de 

ordem geral: 
 
I - não poderão ser fixadas despesas sem que 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 despesas a título de Investimentos em Regime de 

Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública, na forma do Art. 167, 
Parágrafo 3º, da Constituição Federal; 

IV - é vedada a vinculação da  receita  de impostos  a órgão, fundos  ou  despesas,  nos 
termos do inciso IV, do art. 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  1996, salvo no caso de comprovada  
insuficiênia decorrente de expansão patrimonial, incremento físico de serviços prestados a 
comunidade ou de novas atribuições recebidas no exercício de 1996. 

 
Art. 13 - A  Lei  Orçamentária   para  1997,  destinará aplicação na manutenção e 

desenvolvimento  do ensino, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante 
de impostos na forma prevista no art. 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 preços de julho de 1996 e projetadas 

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

arrendamento de imóveis, para administração pública municipal, ressalvadas os relacionados 
com as prioridades estabelecidas nos Anexos 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 ou assistência técnica  pelo  órgão  ou  entidade  a   que 

pertence o servidor ou aquele em que estiver eventualmente lotado. 
 
Art. 16 - É  obrigatória  a destinação de recursos para compor a contrapartida de 

empréstimos e para pagamento da amortização, juros e outros encargos, observados os 
cronogramas financeiros das respectivas operações. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Somente serão incluídos no Projeto de Lei Orçamentária 
dotações relativas as operações de créditos contratadas e aprovadas. 

 
Art. 17 - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, bem como em suas alterações, de 

dotação orçamentária para entidade e associações de qualquer gênero, exceção feita as 
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-ão a 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. 

 
 

CAPITULO 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, 
serviço de dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional, precatórios 
judiciais, bem como a contrapartida de convênio e de programa 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. 
 
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.                

 
 

CAPITULO 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: 
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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 assim, aqueles cuja execução financeira até o 
exercício de 1996, atualizada monetariamente, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo 
estimado; 

III - Sem prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira.       
 

CAPITULO 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 1997, ao limite estabelecido na Lei Complementar nº 082, de 27 de 
março de 1995. 

 
Art. 23 - As suplementações  de  dotações orçamentárias para pagamento de pessoal e 

encargos de 1997, poderão ser feitas independentemente do limite de abertura de créditos 
adicionais observadas as exigências contidas no parágrafo 1º do art. 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 1996, posteriores 

ao encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária ao Legislativo, que impliquem excesso 
de arrecadação em relação a estimativa de receita constante do referido Projeto de Lei, os 
recursos destas serão objeto de crédito adicional. 

 
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. 

 
 

CAPITULO 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 a Câmara Municipal, a data de 30 de novembro de 1997, 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. 
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Art. 28 - A  proposta  Orçamentária  do  Município para 1997, será encaminhada à 
Câmara Municipal, pelo Poder Executivo, até 30 de outubro de 1996. 

 
Art. 29 - É vedada a execução de despesas sem adequada e suficiente disponibilidade 

de dotação orçamentária. 
 
 

CAPITULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

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

refere o parágrafo 3º, do Art. 139, e parágrafo 2º, do Art. 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 a 

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

 
Art. 32 - A Secretaria de  Planejamento, Administração e Finanças, 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. 

 
§ 1º - Os quadros  de  Detalhamento  da Despesa serão acompanhados por 

demonstrativos consolidados das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, de 
modo a evidenciar: 

 
I - fontes de recursos; 
II - montante de modalidades de aplicação; 
III - montante por elemento de despesa; 
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 adiciona; ou fato que requeira a adequação as necessidades da 
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 art. 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. 
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Art. 34 - O  Poder  Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, na abertura da Sessão 
Legislativa, relatório detalhado sobre a execução orçamentária do município, contendo 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 

1996, 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 art. 9º, inciso I, desta Lei, até 
a sua aprovação pela Câmara Municipal, vedado o inicio 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, o que foi aplicável. 

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

ANEXO I 
 

PRIORIDADES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO 
DO ORÇAMENTO FISCAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997. 

 
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 implantações de novas 

salas de aula,  bem  como  reforma  e   reparos   das existentes, inclusive aquisição de 
material para reposição e para novas escolas, bem como, a construção de uma escola 
Municipal de 1º grau, no Bairro Piracema. 
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II - RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 
 
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) inicio  de  obras  que  busquem  assegurar a expansão urbana; 
d) prosseguimento  em  regime  prioritário, das obras em andamento. 
 
 
III - HABITAÇÃO POPULAR 
a) reduzir o déficit  habitacional da população com renda de até 03 salários 

mínimos mediante a construção de moradias em 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; 

d) regularização do loteamento das Vilas Santa Maria e Santa Marta. 
 
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 Exercício; 
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 as demandas da sociedade. 

 
 

ANEXO II 
 

PRIORIDADES  A SEREM OBSERVADAS NA EXPLORAÇÃO DO OR ÇAMENTO DE 
SEGURIDADE SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1997 

 
I - SAÚDE E SANEAMENTO: 
a) propiciar  a  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; 



20 

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. 
 
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 e /ou de prestação de serviços para 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 da criança de 0 a 6 anos de idade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 
. 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 833/96, DE 13/08/96 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a  
receber  Créditos   do  Município através de 
Cartas de Crédito emitidas pelo Tesouro 
Estadual”. 

 
 
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 efetuar o recebimento dos 

créditos do município junto ao tesouro estadual e empresas públicas do Estado, acumulados 
de 1993/95, relativos a retenção de suas quotas-partes de ICMS, com Cartas de Crédito 
emitidas pela Fazenda Estadual com prazo de resgate em 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais. 

 
Art. 2º - Fica o  Poder Executivo Municipal também autorizado a negociar essas Cartas 

de Crédito para resgate imediato junto as instituições financeiras ou ainda, a dá-las em 
pagamento a credores do município, mediante o pagamento pelo município de encargos 
financeiros de juros de 2.5% (dois e meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica autorizado o  Poder  Executivo a utilizar o resultado total 

das cartas de crédito unicamente, para pagamento de contrapartida que o município deve 
pelas obras de pavimentação asfáltica e drenagem em parte do Bairro Senhor Divino e tam-
bém para pagamento da contrapartida da aquisição dos caminhões e máquinas com parte de 
recursos do FINAME.  

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

em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 13 DE AGOSTO DE 1996. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 834/96, DE 08/10/96 
 

“Dispensa o Município de Coxim-MS, de 
exigir diferença de valores,  na Permuta 
de Imóveis com a UNIÃO FEDERAL, de 
que trata a LEI  MUNICIPAL Nº 818, de 
24/11/95”. 

 
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 Município de  Coxim-MS,  dispensado de exigir ou receber qualquer 

diferença relativa a avaliação dos respectivos imóveis, no processo de permuta viária do 
antigo aeródromo cuja propriedade é da União Federal, sob jurisdição do Ministério da 
Aeronáutica, na forma autorizada pela Lei Municipal nº 818, de 24 de novembro de 1995. 

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

em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 09 DE OUTUBRO DE 1996. 
 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 835/96, DE 14/10/96 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar parcelamento de Dívida para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, 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, em nome do município de 

Coxim-MS., contratar parcelamento de dívida para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS - através da Caixa Econômica Federal, na forma da Resolução nº 202/95, de 
12 de Dezembro de 1995, do Conselho Curador do FGTS, no valor de R$ 18.000,39 (dezoito 
mil reais e trinta e nove centavos), atualizados até 26 de julho de 1996. 

 
Art. 2º - Para garantia do principal e acessórios, fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a utilizar parcelas do Fundo de Participação do Município - FPM, durante o prazo 
de vigência do parcelamento autorizado por esta Lei. 

 
Parágrafo Único - O parcelamento será contratado em 100 (cem) prestações mensais. 
 
Art. 3º - O Poder Executivo  consignará  nos Orçamentos Anual e Plurianual do 

Município, durante o prazo de vigência do parcelamento, dotações suficientes a amortização 
do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta Lei. 

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

em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 17 DE OUTUBRO DE 1996. 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 836/96, DE 14/10/96 
 

“Declara de Utilidade Pública, o SINDICATO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE COXIM-MS.” 

 
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 o SINDICATO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COXIM-MS., Entidade apolítica e sem fins lucrativos, que con-
grega todos os Servidores Municipais, cuja função precípua é a de colaborar com os poderes 
públicos no sentido de solidariedade social. 
 

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

Gabinete do  Prefeito Municipal, 17 de outubro de 1996 
 
 
 
 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 837/96, DE 29/10/96 
 

“Dispõe sobre a concessão de 
Benefícios de Natureza Fiscal e 
Tributária, 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 - As  obrigações  tributárias  provenientes de impostos ou taxas, referentes ao 

Exercício Fiscal de 1996 e de Exercícios anteriores, inscritos ou não na Dívida Ativa, poderão 
ser pagas dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da vigência desta Lei, mediante a 
concessão dos seguintes benefícios tributários. 

 
I - Os valores referentes a essas obrigações tributárias serão atualizados, acrescido do 

juro de mora e da multa legal até o dia do efetivo pagamento; 
 
II - Sobre o valor  total  apurado,  do  débito  em exercício ou anteriores, será aplicada a 

redução de 50% (cinqüenta por cento); 
 
III - Os benefícios tributários somente poderão ser concedidos para pagamento à vista 

ou parcelamento em até 03 (três) vezes. 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, e especialmente o artigo 2º da Lei Municipal nº 823/96, de 07/03/96. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de outubro de 1996 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 838/96, DE 10/12/96 
 

“Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do 
Município de COXIM-MS., para o exercício de 
1997.” 

 
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 - O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de 

Coxim-MS., para o Exercício Financeiro de 1997, 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$ 12.899.375,00 (Doze milhões, oitocentos e noventa e nove 
mil e trezentos e setenta e cinco 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$    1.196.250,00 
Receita Patrimonial.....................................  R$         53.125,00 
Transf. Correntes........................................   R$    8.675.000,00 
Outras Rec. Correntes................................   R$       231.250,00... R$ 10.155.625,00      
 
 
1.2 RECEITAS DE CAPITAL 
Operações de Crédito.................................   R$  1.250.000,00 
Alienações de Bens.....................................   R$       81.250,00 
Amort. de Empréstimos...............................   R$       37.500,00 
Transfer. de Capital....................................... R$  1.375.000,00..  R$  2.743.750,00 
TOTAL....................................................................................         R$ 12.899.375,00 
 
Art. 3º - A DESPESA total  do  Orçamento  ascende  a R$ 2.899.375,00 (doze milhões, 

oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais) do Orçamento Fiscal em 
R$ 10.736.437,50 (dez milhões, setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete 
reais e cinqüenta centavos), no Orçamento da Seguridade Social em R$ 2.162.937,50 (dois 
milhões, cento e sessenta e dois mil e novecentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos). 

 
Art. 4º - A DESPESA será realizada segundo as disposições constantes dos Anexos 

integrantes desta Lei, observado o seguinte desdobramento em sua composição. 
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DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
 
Despesas Correntes............................    R$  8.789.375,00 
Despesas de Capital.............................   R$  4.110.000,00 
TOTAL ..............................................       R$ 12.899.375,00 
 
DESPESAS POR ÓRGÃOS 
I - PODER LEGISLATIVO......................   R$    890.562,50 
0100  Câmara Municipal.........................  R$    890.562,50 
 
 II - PODER EXECUTIVO................................  R$  12.008.812,50 
 0200 Gabinete do  Prefeito...........................   R$       463.750,00 
 0300 Assessoria Jurídica.............................    R$       100.250,00 
 0400 Assessoria de Imprensa......................    R$         49.375,00 
 0500 Coorden. de Prom. e Assist. Social        R$       746.875,00 
 0600 Encargos Gerais do Município.......         R$       951.250,00 
 0700 Asses. Desenv. Econ. e Meio Ambiente R$       386.250,00 
 0800 Secretaria Munic. de Educ. e Cultura     R$    2.773.125,00 
 0900 Secret. Mun. de Saúde e Hig.Pública     R$    1.549.187,00 
 1000 Secret. Mun. Ob. V. e Serv. Urbanos      R$    3.832.500,00 
 1100 Secret. Mun. de Adm. e Pl. e Finanças   R$    1.156.250,00 
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO........  R$  12.899.375,00 
 
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 
I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco 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 1.964, fica o Executivo Municipal autorizado a 
movimentar por órgãos centrais de controle, as dotações atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos sociais, de uma 
para outra unidade. 

 
Parágrafo Único - 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. 
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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 1997 em R$ 500.000,00 (quinhentos 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 1997, em R$ 
1.340.000,00 (hum milhão, trezentos e quarenta 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 1997, em R$  525.000,00 (quinhentos e vinte e 
cinco 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 1997, em R$  143.750,00 (cento e quarenta e três mil, setecentos e 
cinqüenta 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 1997, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 12 de dezembro de 1996. 

 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 839/96, DE 10/12/96 
 
 

“Declara de Utilidade Pública a Associação de 
Mães Menino Jesus de Coxim-MS.”. 

 
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 ASSOCIAÇÃO DE MÃES MENINO JESUS 
DE COXIM-MS., Sociedade Civil de direito privado, de caráter assistencial, sem fins 
lucrativos, sem preconceito de raça, credo, cor, idade e ideologias político-partidárias, com o 
objetivo precípuo de prestar assistência às gestantes carentes no seu primeiro parto e aos 
recém-nascidos destes. 

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

em contrário. 
 
 
 
GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 12 DE DEZEMBRO DE 1996. 
 
 
 
 

MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 840/96, DE 27/12/96 
 
 

“Dispõe sobre o Uso e Ocupação da área 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 - Para as finalidades de  que  tratam  as Leis Municipais de 1992, fica extinta a 

Zona Especial de Recreação (ZER-2) de que trata o art. 46. da Lei Municipal nº 366, de 30 
de maio de 1977, a qual passa a ser “ZONA ESPECIAL DE EVENTOS (ZEE-1). 

 
Art. 2º - A Zona Especial de Eventos (ZEE-1), ora cria da tem sua área compreendida 

dentro do perímetro delimitado para a extinta Zona Especial de Recreação (ZER-2), na forma 
do art. 46, da Lei Municipal nº 366, de 30 de maio de 1977.Art. 3º - A Zona Especial de 
Eventos (ZEE-1), destina-se a assegurar área específica para realização de Eventos 
Festivos, quer diretamente pelo Município, ou ainda por terceiros. 

 
Art. 4º - Não se aplicam aos eventos festivos a realizar-se na área de que trata esta Lei, 

as vedações impostas pela Lei Municipal nº 702, de 10 de dezembro de 1992. 
 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua  publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
GABINETE DO O PREFEITO MUNICIPAL, 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 

 
MOACIR KOHL 

Prefeito Municipal 
 


