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LEI Nº 841/97, DE 14/01/97 
 
 

"Autoriza a distribuição de prêmios, 
para incentivar arrecadação de 
Tributos e prorroga os benefícios 
fiscais outorgados  pela  Lei Municipal 
nº  837/96". 

 
 
     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 Poder Executivo, como meio de estimular o contribuinte que cumpre 
suas obrigações fiscais em dia e visando promover o aumento na arrecadação de 
tributos, bem assim auxiliar a fiscalização, poderá efetuar a distribuição de prêmios 
mediante sorteios. 
 
  Parágrafo  Único  - O Prefeito Municipal, através de Decreto Regulamentar, "ad  
referendum" da Câmara Municipal, baixará normas para a realização   dos sorteios 
autorizados no  "caput". 
 
      Art. 2º  - Os benefícios  fiscais  concedidos  pela  Lei Municipal nº 837, de 1996., 
ficam prorrogados até o dia 31 de Março de 1997, com parcelamento em  até 06 (seis) 
meses, em parcelas mensais e consecutivas. 
 
      Art. 3º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 842/97, DE 06/02/97 
 

 
"Dispõe sobre o pagamento 
parcelado de tributos e multas 
vencidos, 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  - Os contribuintes com pagamento de débitos referentes a ISS, constante de 
dívida ativa, poderão liquidá-los, parceladamente, em até 12 (doze) prestações 
mensais e consecutivas, obedecidos os critérios estabelecidos nesta Lei. 
 
     Art. 2º  - Na concessão do parcelamento, tal como descrito no artigo anterior, 
observar-se-á o seguinte: 
 
 I - nenhuma parcela poderá ser inferior  a  2/10  (dois décimos) do valor do salário 
mínimo; 
 
II - o não pagamento  de  três  prestações consecutivas  implicará no cancelamento 
automático do parcelamento, inscrevendo-se o saldo remanescente na dívida  ativa,  
para cobrança executiva; 
 
III - as prestações vencerão juros de 1%  (um  por cento)  ao mês ou fração. 
 
     Art. 3º  - O parcelamento de que trata esta  Lei  deverá  ser  requerido à Prefeitura,  
sujeitando-se o requerente, para a concessão do favor em caráter individual, a 
satisfazer as garantias estipuladas nesta. 
 
  Parágrafo  Único  - Deferido o parcelamento, deverá o contribuinte recolher no prazo 
máximo de 10 (dez)  dias corridos após a ciência, publicação ou notificação do 
despacho, o valor correspondente à primeira prestação, sob pena de arquivo do 
processo e conseqüente inscrição do débito na dívida ativa, para cobrança executiva. 
 
     Art. 4º  - Não se concederá parcelamento: 
 
 I - aos contribuintes que: 
 
a) tiverem débito inscrito ou não em dívida ativa, proveniente de parcelamento 
anteriormente concedido e não saldado, de Imposto Sobre Serviços  (ISS). 
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     Art. 5º  - No requerimento  de  solicitação  do parcelamento deverá constar 
obrigatoriamente, sob pena de arquivamento: 
           
I - assinatura, pelo contribuinte, de  confissão irretratável e irrevogável da dívida; 
 
 II - número do processo, da notificação ou o  do  aviso-recibo de lançamento que deu 
origem ao débito; 
              
III - termo contendo,  circunstanciadamente,  todos  os  elementos do parcelamento. 
 
     Parágrafo  Único  - A assinatura da confissão  irretratável e irrevogável de dívida, a 
que se refere o inciso I deste artigo, interrompe a prescrição da ação para cobrança do 
crédito  tributário nela referido, nos termos do inciso IV do Parágrafo Único do artigo 
174 do Código Tributário Nacional. 
 
     Art. 7º  - O parcelamento a que se refere esta Lei será autorizado, em cada caso, 
pela chefia do órgão fazendário do Município, ainda que o débito já se encontre 
inscrito na dívida ativa. 
 
     Parágrafo  Único  - Do indeferimento do pedido de parcelamento cabe recurso 
administrativo ao Prefeito, no prazo e nas formas estabelecidas pelo Código  Tributário 
Municipal. 
 
     Art. 8º  - O contribuinte intimado ou notificado  poderá, no prazo assinalado para 
apresentação de defesa ou efetivação do pagamento, requerer o parcelamento do 
débito apurado no procedimento fiscal respectivo, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas na legislação tributária do Município. 
 
     Parágrafo  Único  - No caso de autuação, o  auto  de  infração será arquivado após 
o pagamento da primeira parcela, certificando-se, no respectivo processo, o 
parcelamento concedido. 
 
    Art. 9º  - O disposto no artigo anterior poderá ser aplicado aos processos já julgados 
nas duas instâncias administrativas, dentro do prazo fixado para o pagamento das 
decisões condenatórias. 
 
   Art. 10  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 
 



4 

LEI Nº 843/97, DE 06/02/97 
 

 "Cria o Conselho Municipal de Alimen-
tação Escolar (CMAE) 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 criado o Conselho  Municipal  de Alimentação  Escolar - CMAE do 
Município de Coxim-MS., nos termos da Lei Federal nº 8.913, de 12 de Julho de 1994, 
vinculado a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 
 
   Art. 2º  - Compete ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CMAE: 
 
I - colaborar com a Equipe da Secretaria  Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 
nas ações de programação, execução e avaliação pertinentes a implementação do 
Programa de Distribuição de Alimentação Escolar; 
II - realizar estudos e pesquisas de impacto da Merenda  Escolar, entre outros de 
interesse do Programa de Distribuição de Alimentação Escolar; 
III - avaliar e acompanhar o serviço da merenda nas escolas; 
IV - elaborar uma lista de recomendações, em acordo com  a Equipe da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, de como deve ser o Programa de 
Distribuição de Merenda Escolar no Município, observadas as diretrizes de 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar; 
V - divulgar a sua atuação como organismo  de controle social e de apoio à gestão 
descentralizada da Merenda  Escolar; 
VI - a elaboração de cardápios alimentares, compatíveis com os hábitos alimentares 
do município, com o assessoramento de nutricionista capacitado; 
VII- zelar pela manutenção dos valores  nutricionais da alimentação escolar; 
 VIII- elaborar o seu Regimento Interno. 
 
     Art. 3º  - O Conselho  Municipal  de  Alimentação  Escolar - CMAE, será composto 
por 08 (oito) Conselheiros Titulares e respectivos Suplentes, nomeados pelo Prefeito 
Municipal, a saber: 
 
I - 04 (quatro) representantes governamentais, sendo: 
 
a) o Secretário Municipal de  Educação, Cultura e Esportes; 
b) 01 (um) Supervisor da Merenda Escolar vinculado a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e  Esportes; 
c) 01 (um) Servidor vinculado à Administração das  Escolas Estaduais; e, 
d) 01 (um) Servidor vinculado à Administração das  Escolas da Rede Municipal de 
Ensino; 
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II - 04 (quatro) Representantes dos usuários, sendo: 
 
a) 01 (um) Representante dos Professores; 
b) 01 (um) Representante das APMs; 
c) 01 (um) Representante dos Trabalhadores em Educação; 
d) 01 (um) representante dos alunos. 
 
     Art. 4º  - A função do Conselheiro será exercida gratuitamente e considerado 
serviço público relevante, sendo seu exercício prioritário e justificadas as ausências ao 
serviço público, quando determinado pelo seu comparecimento à Sessões do 
Conselho ou pela participação em diligências autorizadas por este. 
 
     Art. 5º  - O primeiro Conselho Municipal de Alimentação Escolar será empossado no 
prazo máximo  de  30 (trinta) dias, contados da promulgação desta Lei. 
 
     § 1º - A duração do mandato dos membros do Conselho, será de 01 (um) ano, 
contados da posse. 
 
     § 2º - Será Presidente nato do Conselho, o Secretário Municipal  de Educação, 
Cultura e Esportes, que designará um dos Conselheiros para secretariar. 
 
     § 3º - A nomeação dos Conselheiros ocorrerá através  de Decreto expedido pelo 
Chefe do Poder Executivo. 
 
     Art. 6º  - A Prefeitura Municipal  cederá  o  espaço  físico,  instalações e Recursos 
Humanos necessários à manutenção e funcionamento regular do Conselho de que 
trata esta Lei. 
 
     Art. 7º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 844/97, DE 08/04/97 
 
 

"Altera os artigos 3º e 5º da Lei  nº 
843/97 e acrescenta Parágrafo                                                               
único ao artigo 3º". 
 

 
       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 artigo 3º da Lei nº 843, de 06 de  fevereiro de 1997 é acrescido de um 
Parágrafo  e o referido artigo passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

              “Art. 3º  - O   Conselho    Municipal    de    Alimentação     
Escolar - CMAE, será composto por 10 (dez) Conselheiros Titulares 
e  respectivos Suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal, a 
saber: 
 
 I - 05 (cinco) representantes governamentais,  sendo: 
 
 a) O  Secretário  Municipal  de Educação, Cultura e Esportes; 
b) 01 (hum)  Representante   do  Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais,    vinculado à Educação; 
c) 01 (hum) Servidor vinculado à Administração das Escolas 
Estaduais; 
 d) 01 (hum) Servidor vinculado à Administração das Escolas  
da Rede Municipal  de Ensino; e 
e) 01 (hum)  Representante  do Sindicato  Estadual de Educação. 
 
II -  05 (cinco) representantes dos usuários,  sendo: 
 
a) 01 (hum)  Representante dos Professores; 
b) 01 (hum) Representante das APMs; 
c) 01 (hum) Representante dos Trabalhadores em Educação; 
d) 01 (hum) Representante dos  Alunos;  e 
e) 01 (hum) Representante  das Entidades  Filantrópicas. 
 
          Parágrafo  Único  - O  processo  de  escolha e  indicação dos 
representantes  dos usuários de que cuida o inciso II, deste artigo, 
será definido no Regimento Interno. 
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  Art. 2º  - O "caput" do artigo 5º passa a vigorar com  a seguinte redação: 
 

             Art. 5º  - O Primeiro  Conselho  Municipal de  Alimentação  
Escolar, será empossado no prazo máximo de 60  (sessenta)  dias, 
contados da promulgação desta Lei. 

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

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 845/97, DE 15/04/97 
 
"Autoriza o Poder Executivo a 
terceirizar a cobrança e o 
recebimento de dívidas para com o 
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  - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a contratar, mediante licitação, 
empresa especializada para realizar a cobrança e o recebimento de débito inscrito em 
dívida ativa, para com o Município de Coxim. 
 
     Parágrafo  Único  - A cobrança judicial somente terá cabimento após 03 (três) 
notificações ao devedor, legalmente comprovadas os recebimentos. 
 
     Art. 2º  - O prazo de validade do Contrato será de 03 (três) anos, e, uma vez 
expirado, sujeitará a administração a feitura de nova licitação. 
 
     Art. 3º  - A empresa contratada será remunerada  em  até 10% (dez por cento) do 
valor recebido, pago pelo Município quando a cobrança for amigável ou judicial. 
 
    § 1º - É vedado a empresa contratada cobrar do devedor qualquer valor a título de 
honorários advocatícios ou de despesas de qualquer natureza, quando da cobrança 
amigável. 
 
       § 2º - Nas ações executivas ou  outras  interpostas  para o  recebimento do 
crédito, pertencerá à empresa contratada, os honorários arbitrados em decorrência do 
princípio da sucumbência, que serão pagos pelo devedor, sem prejuízo da percepção 
da remuneração prevista no caput, a ser paga pelo Município. 
 
     § 3º - Todas as despesas com a execução judicial, incluídas as necessárias para 
citação, serão adiantadas pela empresa contratada, que delas se ressarcirá com o 
devedor, quando da liquidação do débito. 
 
     § 4º - Os valores percebidos pela empresa  contratada serão imediata e 
automaticamente recolhidos aos cofres da Prefeitura Municipal de Coxim. 
 
     Art. 4º  - Constará do  Edital  Licitatório, além  de outras disposições, o seguinte: 
 
I - que a empresa seja especializada em cobrança; 
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II - exigência de apresentação de relação de equipamentos e recursos de informática, 
compatíveis com os utilizados pela Prefeitura; 
 
III - quantificação e qualificação de recursos humanos. 
 
     Art. 5º  - A empresa vencedora da licitação ficará sujeita à fiscalização, pertinente a 
contratação, através de inspeções periódicas e eventuais promovidas pela 
Procuradoria Jurídica ou Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Finanças, para verificação do fiel cumprimento das disposições contratuais, das contas 
e dos recebimentos, sem prejuízo da exigência de relatórios. 
 
     Art. 6º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias. 
 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 846/97, DE 23/04/97 
 
 

 "Dispõe sobre a prorrogação de 
prazo, da Lei nº  837/96,  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 prorrogado o prazo, até o dia 30 de  maio de 1997, a Lei nº 837/96, 
que dispõe sobre a Concessão de Benefícios de Natureza Fiscal e Tributária. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entrará em  vigor  na  data  de  sua  publicação, revogadas as 
disposições contrárias. 
 
 
 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 847/97 DE 29.04.97 
 

"Altera o artigo 3º da Lei nº 652/91, de 
23/05/91, e dá outras providências."  

 
      O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele Sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  - Fica alterado o artigo 3º, da Lei nº 652/91, de 23 de maio de 1991. 
 

        Art. 3º  - O Conselho  Municipal  de  Saúde  terá a seguinte 
composição: 
I)  04 (quatro) representantes de Prestadores de Serviços Públicos 
e Privados; 
II) 04 (quatro) representantes dos Trabalhadores do SUS, e; 
III) 08 (oito) representantes dos Usuários. 
 
 Parágrafo  Primeiro : Os representantes dos usuários são 
escolhidos livremente entre os interessados, em reunião pública e 
previamente convocada pelo Executivo Municipal, no prazo de 15 
(quinze) dias, das composições: 
 
a) das entidades ou associações comunitárias; 
b) representantes dos sindicatos e entidades patronais; 
c) representantes dos sindicatos e entidades  de trabalhadores 
urbanos e rurais; 
d) representantes de associações de portadores de deficiências; 
e) representantes de conselhos, associações  profissionais e outros; 
f) representantes de organizações religiosas; 
g) representantes de entidades de defesa do consumidor; 
h) representantes de associações de portadores de patologias. 
 
 Parágrafo  Segundo : A cada titular do C.M.S. corresponderá 
um suplente. 
 Parágrafo  Terceiro : Será considerada como existente, para 
fins de participação no C.M.S. a entidade regularmente organizada. 
 Parágrafo  Quarto : A representação dos  trabalhadores do 
SUS, no âmbito do município, será definida por Indicação conjunta 
das Entidades representativas das diversas categorias. 

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

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 848/97 DE 27/05/97 
 

 
 

"Dispõe sobre nova denominação 
de Rua em nossa cidade 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 aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
 
 Art. 1º  - Fica com nova denominação, a Rua  Edson de Brito Garcia, para Avenida  
Frei  Cirino  João  Primon . 
 
     Art. 2º  - A Rua de que trata o artigo anterior dá-se com as seguintes limitações: 
 
          a) Começa no Bairro Senhor Divino, esquina  com  a  Rua dos Gerânios, até a 
Vila Bela, Travessa que liga a  Avenida Mato Grosso do Sul, após o cemitério. 
 
     Art. 3º  - As despesas com a colocação de placas indicativas correrão por conta de 
dotação específica. 
 
     Art. 4º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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 LEI Nº 849/97 DE 22/04/97 
 
 

"Dispõe sobre a reestruturação ad-
ministrativa da Prefeitura Municipal 
de Coxim, Estado de Mato Grosso 
do Sul e dá outras providências." 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele Sanciona a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
     Art. 1º  - A Prefeitura Municipal de Coxim adotará o planejamento  como 
instrumento de ação para o desenvolvimento físico-territorial, econômico, social e 
cultural da comunidade, bem como para a aplicação dos recursos humanos, materiais 
e financeiros do Governo Municipal. 
 
    Art. 2º  - O planejamento compreenderá a elaboração dos seguintes instrumentos 
básicos: 
 
 I - o programa anual de trabalho  (Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 
26); 
 II - o plano plurianual (Constituição Federal, art. 165, inciso I e Parágrafo 1º e Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de  março de 1964, art. 23); 
III - as diretrizes orçamentárias (Constituição Federal, art. 165, inciso II e Parágrafo 2º); 
IV - os orçamentos anuais  (Constituição  Federal, art. 165, III, Parágrafos 5º a 8º e Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de   março de 1964, artigos 22 e 27 usque 31). 
 
  Art. 3º  - As atividades da administração municipal,  e especialmente a execução de 
planos e programas de governo, serão de permanente coordenação. 
 
     Parágrafo  Único  - A coordenação será exercida em todos os níveis  da 
administração, mediante atuação das chefias individuais, realização sistemática de 
reuniões  com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento 
de comissões de coordenação em cada nível administrativo. 
 
   Art. 4º  - A Prefeitura recorrerá, para a execução de obras e serviços, sempre que 
admissível e aconselhável, mediante contrato, concessão, permissão ou convênio, a 
pessoas ou entidades do setor privado, de forma a alcançar melhor entendimento, 
evitando novos encargos permanentes e ampliação desnecessária do quadro de 
servidores. 
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   Art. 5º  - Os servidores municipais  deverão  ser permanentemente atualizados, 
visando a modernização e racionalização dos métodos de trabalho, como objetivo de 
proporcionar melhor atendimento ao público, através de rápidas decisões, sempre que 
possível com execução imediata. 
 
   Art. 6º  - Para a execução de seus programas a  Prefeitura poderá utilizar-se de 
recursos colocados à sua disposição por entidades públicas e privadas, nacionais e 
estrangeiras. 
 
   Art. 7º  - A administração municipal deverá promover a integração da comunidade na 
vida político-administrativa do Município, através de órgãos coletivos, compostos de 
servidores municipais, representantes de outras esferas de governo e munícipes com 
atuação destacada na comunidade ou com conhecimento específico de problemas 
locais. 
 
  Art. 8º  - A Prefeitura procurará elevar a produtividade dos seus servidores, evitando o 
crescimento de seu quadro de pessoal através de seleção rigorosa de novos 
servidores e do treinamento e aperfeiçoamento dos servidores existentes, a fim de 
possibilitar o estabelecimento de níveis de remuneração adequados e a ascensão 
sistemática a funções superiores. 
 
   Art. 9º  - Na elaboração e execução de seus programas a Prefeitura estabelecerá o 
critério de prioridade, segundo a essencialidade da obra ou serviço e o atendimento do 
interesse coletivo. 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO ÚNICO  
DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA 

 
     Art. 10  - Para cumprir suas finalidades, além dos órgãos colegiados e entidades da 
administração indireta criados por leis próprias, a Prefeitura Municipal de Coxim tem a 
seguinte estrutura organizacional básica, diretamente subordinada ao Prefeito 
Municipal: 
 
I - órgãos de colaboração com o Governo Federal: 
 
a) Junta do Serviço Militar (JSM); 
b) Unidade Municipal de Cadastramento (UMC). 
 
 II - órgãos de assistência direta e imediata e de assessoramento: 
 
a) Gabinete do Prefeito (GAPRE); 
b) Coordenadoria de Promoção e Assistência Social (COPAS); 
c) Assessoria Jurídica (ASJUR); 
d) Assessoria de Imprensa (ASSIM); 
e) Assessoria  de  Desenvolvimento  Econômico  e  de Meio Ambiente (ASDEMA). 
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III - Secretaria Municipal de Natureza Auxiliar: 
 
a) Secretaria Municipal de Administração, Planejamento  e Finanças (SEMAF); 
                
IV - Secretarias Municipais de Natureza Finalística: 
 
a) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes  (SEMEC); 
b) Secretaria Municipal de Obras e Controle Urbanístico  (SEMOC); 
c) Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). 
 
     § 1º - Os órgãos mencionados no  inciso  I, regem-se  por normas emanadas do 
Governo Federal, cuja execução e controle fica sob a responsabilidade do Prefeito 
Municipal ou de pessoa por ele indicada. 
 
     § 2º - Os órgãos enumerados nos incisos II, III e IV, subordinam-se ao Prefeito 
Municipal por linha de autoridade integral. 
 
     Art. 11  - A estrutura organizacional de cada uma das Secretarias Municipais, 
atendidas suas peculiaridades, poderá compreender unidades administrativas dos 
seguintes tipos e níveis: 
           
I - Nível de Direção Superior, representado pelo Secretário Municipal com funções 
relativas à liderança e articulação do setor de atividades comandados pela Secretaria,  
inclusive as relações intergovernamentais; 
II - Nível de Gerência, representado  pelo  Coordenador, com funções relativas ao 
controle interno de programas, projetos e atividades a cargo da Pasta, bem como à 
ordenação dos serviços auxiliares necessários ao funcionamento regular da 
Secretaria.  
III - Nível de Atuação Programática, representado por unidades administrativas 
encarregadas das funções próprias da  Secretaria; e 
IV - Nível  de  Atuação  Regional,   representado   por  unidades localizadas em bairros 
ou distritos, para aproximar as ações e a presença da Prefeitura junto à população. 
 
     Art. 12  - O Chefe de Gabinete do Prefeito, o Coordenador de Promoção e 
Assistência Social e o Assessor Jurídico têm deveres e prerrogativas de Secretário 
Municipal. 
 
     Art. 13  - A representação  gráfica  da  estrutura organizacional  básica fixada neste 
Título é a constante do Anexo I, que faz parte integrante desta lei. 
 
       Art. 14  - O Prefeito Municipal poderá instituir programas especiais de trabalho 
para o trato de assuntos específicos, que não estejam incluídos na área de 
competência das Secretarias, observando-se o disposto no Título VIII desta lei. 
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TÍTULO III 
COMPETÊNCIA E COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA 

CAPÍTULO I 
ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL 

SEÇÃO I 
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 

 
 
     Art. 15  - A Junta do Serviço Militar é o órgão representativo do  Serviço Militar no 
Município, dando atendimento aos munícipes, na regularização dos documentos 
militares sob todos os pontos de vista. 
 
     Art. 16  - A Junta de Serviço Militar  rege-se pelo Regulamento da Lei do Serviço 
Militar. 
 
   Art. 17  - A Junta do Serviço Militar se constitui em unidade subordinada diretamente 
ao Prefeito Municipal.  
 
 

SEÇÃO II 
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO 

 
 
     Art. 18  - A Unidade Municipal de Cadastramento, é o órgão encarregado do 
atendimento aos munícipes na assistência à documentação das propriedades rurais, 
competindo-lhe promover a ligação destes com o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA. 
 
     Art. 19  - A Unidade Municipal de Cadastramento  será subordinada diretamente ao 
Prefeito Municipal. 
 
 

CAPÍTULO II 
ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA E DE ASSESS ORAMENTO 

SEÇÃO I 
DO GABINETE DO PREFEITO 

 
     Art. 20  - O Gabinete do Prefeito é um órgão de assessoramento diretamente 
subordinado ao Prefeito Municipal, competindo-lhe assistir ao Chefe do Executivo em 
suas relações político-administrativa com os munícipes, órgãos e entidades públicas 
ou privadas, atender ou fazer atender as pessoas que procurarem o alcaide, 
orientando-as para a solução dos assuntos respectivos, recepcionar os visitantes, 
programar solenidades, preparar e expedir correspondência oficial do Prefeito, 
colaborar nas atividades de relações públicas, bem como exercer todas as atividades 
que forem por este  determinadas. 
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SEÇÃO II 

DA COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
     Art. 21  - A Coordenadoria de Promoção e Assistência Social compete planejar, 
organizar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relacionadas a 
pesquisa e estudo das condições de vida da população de baixa renda, visando a me-
lhoria geral de sua qualidade de vida; a formulação e implementação de programas de 
ação visando melhorias de emprego, renda, habitação, abastecimento, saúde e 
educação para as comunidades de baixa renda; o assentamento de populações 
carentes; a promoção de programas especiais junto a menores, invasores de áreas 
urbanas e faveladas; a promoção de medidas, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças, no campo do cooperativismo e do 
associativismo para fortalecer a economia informal no Município; o atendimento de 
pessoas e segmentos da população em situação de marginalidade social e econômica; 
a assistência ao menor carente; a coordenação da guarda mirim municipal; a triagem e 
atendimento inicial a migrantes. 
 
 

SEÇÃO III 
DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 
 
     Art. 22  - À Assessoria Jurídica compete a representação  da Prefeitura em 
qualquer foro ou juízo, por delegação específica do Prefeito; o assessoramento às 
unidades da Prefeitura em assuntos de natureza jurídica; o controle e liquidação da 
dívida ativa; o controle das atividades relacionadas com o patrimônio imobiliário da 
Prefeitura e com as desapropriações praticadas pelo Município; a preparação de 
contratos, convênios e acordos em que a Prefeitura seja parte; a elaboração de 
decretos, projetos de leis e razões de veto; a publicação dos atos oficiais; o controle de 
documentação da legislação municipal nas suas diferentes formas. 
 
 

SEÇÃO IV 
DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 
 
     Art. 23  -  À Assessoria de Imprensa compete  a  promoção  da  divulgação das 
realizações do Poder Executivo, em todos os seus níveis, a solicitação e coordenação 
da prestação de serviços de terceiros na área de comunicação social do Poder 
Executivo, em todos os seus escalões, o planejamento e a coordenação dos eventos, 
campanhas e promoções de caráter público ou interno, de interesse do Poder 
Executivo, e o assessoramento ao Prefeito e aos Secretários Municipais no 
relacionamento com a imprensa e outros meios de comunicação. 
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SEÇÃO V 
DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

E DE MEIO AMBIENTE 
 
     Art. 24  - À Assessoria de Desenvolvimento  Econômico  e  de Meio Ambiente 
compete planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades 
referentes a Assessoria, tendo em vista as necessidades e objetivos da Administração, 
organizar e manter atualizado arquivo de informações necessárias ao cumprimento 
das finalidades desta e ao atendimento as solicitações do Gabinete do Prefeito, definir 
a política municipal de desenvolvimento econômico e meio ambiente, promover a 
realização de programas de fomento à agropecuária, indústria, comércio, turismo e 
todas as atividades produtivas do Município, definir a política municipal de produção, 
abastecimento e comercialização  de gêneros alimentícios e coordenar as atividades a 
ela relacionadas, promover as ações referentes à preservação e à conservação 
ambiental, coordenar e orientar programas de distribuição de sementes e mudas de 
melhor padrão genético, objetivando a melhoria da produção e/ou produtividade no 
Município, incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras 
modalidades de organização voltadas para as atividades econômicas, promover a 
articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental como na iniciativa 
privada, visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para economia municipal, 
estudar, definir e propor normas e procedimentos de curto, médio e longo prazos 
visando à proteção ambiental, colaborar com campanhas educacionais relativas a 
problemas de saneamento básico, poluição das águas, do ar e do solo, proteção da 
fauna e da flora, do patrimônio cultural e paisagístico, e assessorar o Prefeito 
Municipal em matérias de sua competência, bem como aos demais órgãos. 
 

CAPÍTULO III 
SECRETARIA MUNICIPAL DE NATUREZA AUXILIAR 

SEÇÃO ÚNICA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  

PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
 
     Art. 25  - À Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 
compete a gestão de funções relativas à administração do pessoal, serviços gerais e 
transportes; zeladoria  e portaria, documentação, arquivo, manutenção, reprografia, 
almoxarifado e patrimônio; comunicações administrativas necessárias ao 
funcionamento da Prefeitura; a gestão e administração de materiais; a organização, 
controle e atualização do cadastro geral de fornecedores e de prestadores de serviços; 
o comando do processamento das licitações de interesse da Prefeitura; a gestão da le-
gislação tributária, fiscal e financeira; a inscrição de contribuintes dos tributos 
municipais; o lançamento dos tributos municipais; a arrecadação e fiscalização dos 
tributos devidos ao Município; a guarda e movimentação de valores; a preparação da 
programação de desembolso financeiro; a liquidação e pagamento das despesas; a 
elaboração de balancetes, demonstrativos e balanço da Prefeitura; a prestação anual 
de contas e o cumprimento das exigências de controle externo; os registros e controles 
contábeis e a auditoria financeira sobre os órgãos da Prefeitura; o acompanhamento 
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do desempenho da receita e da despesa para assegurar o equilíbrio orçamentário; o 
acompanhamento da execução orçamentária; o cadastramento dos pequenos 
empresários do comércio, da indústria e dos serviços; a promoção das relações da 
Prefeitura com pequenos empresários em termos de exigências, formalidades e 
obrigações tributárias, escrituração contábil e alvará de localização; a atuação junto ao 
mercado institucional e às grandes empresas para fortalecimento do pequeno 
empresário; a coordenação da elaboração dos instrumentos de planejamento; a 
elaboração do orçamento anual e plano plurianual; a emissão de empenho; o controle 
e o acompanhamento da execução orçamentária; a elaboração, execução ou 
fiscalização de projetos especiais, de engenharia, sociais, urbanos e econômicos 
determinados pelo Prefeito; a coordenação dos serviços de processamento eletrônico 
de dados de interesse da Prefeitura; a articulação com entidades de planejamento dos 
demais níveis de governo; o controle dos níveis de endividamento da Prefeitura; a 
articulação de convênios, acordos e contratos junto ao setor público e privado; a 
administração de fundos municipais de desenvolvimento; a promoção de 
levantamentos junto aos órgãos da Prefeitura para prevenir desvios de finalidades; a 
implantação de medidas de correção estrutural e funcional nos órgãos da Prefeitura 
para preservação dos resultados pretendidos pela Administração; a promoção de 
pesquisas para avaliar os resultados das ações da Prefeitura Municipal junto à 
população.  
 
     Parágrafo  Único  - À Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Finanças, compreende: 
 
 I - A  Coordenadoria  de  Compras, Licitação e Patrimônio, assim composta: 
 
a) Divisão de Licitação, integrada pelo Setor de Licitações; 
b) Divisão de Compras; e 
c) Divisão de Patrimônio, Material e Serviços, integradas pelos: 
 
        1) Setor de Controle de Patrimônio; 
 
        2) Setor de Controle de Material e Serviços. 
 
 II - A Coordenadoria de Administração  Geral, integrada pela Divisão de Recursos 
Humanos que, por sua vez contará com o Setor de Administração de Cargos e 
Remunerações e o Setor de Administração de Encargos; 
 
III - A Coordenadoria de Administração Financeira, Planejamento e Controle, 
compreendendo: 
 
a) Divisão de Tesouraria; e 
b) Divisão de Contabilidade e Execução Orçamentária; 
 
IV - A Coordenadoria de Tributação, Fiscalização e Arrecadação. 
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CAPÍTULO IV 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NATUREZA FINALÍSTICA 

SEÇÃO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE S 

 
     Art. 26  - À Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, compete o 
planejamento e execução das atividades pedagógicas de Pré-Escolar e de ensino 
regular de 1º grau; a administração da rede municipal de ensino; o aperfeiçoamento do 
professorado, especialista de educação e corpo administrativo; o controle da 
documentação escolar relativa ao 1º grau; a articulação com as demais Secretarias 
nas suas programações; a promoção de cursos, reuniões, treinamentos em serviço, 
debates, encontros, seminários e congressos pertinentes a sua área de atuação; a 
promoção de novas experiências pedagógicas que diminuam o índice de evasão e 
reprovação; absorção dos valores sócio-econômico-culturais da comunidade nas 
atividades pedagógicas; atividades concernentes à cultura, esporte, lazer e recreação; 
promoção de festividades cívicas, certames esportivos, culturais e artísticos; a 
promoção de bibliotecas, teatros, galerias de arte, quadras esportivas e bandas de 
música; a defesa e preservação do patrimônio municipal de valor artístico, cultural e 
histórico; a promoção de manifestações artísticas com apoio de cursos e espaços 
culturais adequados, por meio de convênios, acordos e contratos com entidades 
públicas e privadas; a publicação de registros culturais e esportivos; a interligação com 
as demais secretarias nas atividades realizadas; articulação, a nível de programação e 
execução, com as associações e federações representativas da cultura e do esporte. 
 
     Parágrafo  Único  - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
compreende uma Coordenadoria Geral e, ainda: 
 
I - Divisão de Administração Escolar e Orientação Pedagógica; 
II - Divisão de Cultura; e 
III - Divisão de Esportes. 

SEÇÃO II 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CONTROLE URBANÍSTIC O 

 
     Art. 27  - À Secretaria Municipal de Obras e Controle Urbanístico compete o 
planejamento, execução, fiscalização e acompanhamento, por adjudicação dos outros 
níveis de governo, por administração direta ou através de terceiros, das obras públicas 
de interesse da Prefeitura; a abertura e manutenção de vias públicas e de rodovias 
municipais; a execução ou fiscalização de obras de pavimentação e drenagem; 
construção, reforma e conservação de edificações públicas municipais e instalações 
para prestação de serviços à comunidade; a execução de projetos e trabalhos topo-
gráficos indispensáveis às obras a cargo da Secretaria; a administração, manutenção 
e execução de serviços mecânicos da frota de veículos, máquinas e equipamentos 
pesados da Prefeitura; serviços de limpeza, coleta e disposição do lixo; a manutenção 
de praças, calçadas, jardins e áreas verdes; a execução de serviços de jardinagem e 
arborização; a demarcação das áreas e locais de estacionamento; a formalização das 
concessões e permissões para transporte público, bem como sua fiscalização; o 



21 

controle e execução dos serviços de sinalização urbana e iluminação pública; a 
administração e manutenção de cemitérios e serviços funerários, parques e jardins. 
 
     Parágrafo  Único  - A Secretaria Municipal de Obras e Controle Urbanístico 
compreende a seguinte estrutura: 
 
I - Coordenadoria de Projetos e Controle Urbanístico, integrada pelas: 
 
a) Divisão de Projetos Topográficos; e 
b) Divisão de Cadastro e controle Urbanístico; 
 
 II - Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos, compreendendo:  
 
a) Divisão de Estradas e Vias Urbanas; 
b) Divisão de Manutenção e Oficina; e 
c) Divisão de Coleta e Compostagem de Lixo. 
 
 

SEÇÃO III 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
     Art. 28  - Compete a Secretaria Municipal de Saúde  planejar, comandar, executar, 
coordenar e controlar as atividades pertinentes à Secretaria, com o objetivo de reduzir 
os riscos de doenças e de outros agravos e de garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, social e mental e o acesso universal e igualitário as 
ações e serviços de saúde, para sua promoção, proteção e recuperação; também, o 
atendimento médico e odontológico aos alunos da rede municipal de ensino; a 
vigilância epidemiológica; a implantação e fiscalização das posturas municipais 
relativas a higiene e saúde pública; os serviços de biometria relativos a população 
estudantil da rede municipal de ensino e aos servidores públicos municipais, a 
articulação com órgãos e entidades de saúde dos demais níveis de governo. 
 
     Parágrafo  Único  - Para cumprir as suas finalidades, a Secretaria Municipal de 
Saúde é composta pelos seguintes  órgãos: 
 
I - Coordenadoria de Saúde e Auditagem, integrada pelas: 
 
a) Divisão de Hemocentro; 
b) Divisão de Atendimento Odontológico; 
c) Divisão de Auditoria Geral dos Serviços e Saúde;   
d) Divisão de Postos de Saúde. 
 
II - Coordenadoria de Inspeção e Vigilância Sanitária, integrada pela Divisão de 
controle e Fiscalização. 
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TÍTULO IV 
DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFE ITURA 

CAPÍTULO I 
DA IMPLANTAÇÃO 

 
     Art. 29  - A estrutura administrativa prevista na presente lei entrará em 
funcionamento, gradativamente, à medida que os órgãos que a compõem forem sendo 
implantados, segundo as conveniências da Administração e a disponibilidade de 
recursos. 
 
     Parágrafo  Único  - A implantação dos órgãos  far-se-á  através da efetivação das 
seguintes medidas, isolada ou cumulativamente: 
 
I - aprovação do Regimento Interno de cada unidade administrativa; 
II - provimento das respectivas chefias; 
III - dotação dos elementos materiais e humanos indispensáveis ao seu 
funcionamento.  
 

CAPÍTULO II 
DOS DIRIGENTES 

 
     Art. 30  - Os órgãos componentes da estrutura administrativa serão    dirigidos: 
 
I - a Junta do Serviço Militar e a Unidade Municipal de Cadastramento, por Secretário; 
II - o Gabinete do Prefeito, por Chefe de Gabinete do Prefeito; 
III - a Coordenadoria de Promoção e Assistência  Social, pelo Coordenador de 
Promoção e Assistência Social; 
IV - a Assessoria Jurídica, pelo Assessor Jurídico; 
 V - a Assessoria de Imprensa e a Assessoria de Desenvolvimento Econômico e de 
Meio Ambiente, por Chefe de Assessoria; 
VI - as Secretarias, por Secretário Municipal; 
VII- as Coordenadorias, por Coordenador; 
VIII- as Divisões, por Chefe de Divisão; e 
IX- os Setores, por Chefe de Setor. 
 

TÍTULO V 
DO REGIMENTO INTERNO 

 
     Art. 31  - O Regimento Interno será elaborado individualmente, para cada Secretaria 
ou para todos os órgãos da Prefeitura, sempre por decreto do Prefeito. 
 
     § 1º - O Regimento Interno expressará: 
I - as atribuições específicas e comuns dos servidores investidos em função de chefia; 
II - as normas de trabalho que, por sua  natureza  não devem constituir disposições em 
separado; 
III - outras disposições que se julgar necessárias. 
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     § 2º - No Regimento Interno o Prefeito Municipal  poderá delegar competência às 
diversas chefias, para proferir despachos decisórios, sendo indelegáveis as seguintes 
atribuições: 
 
I - iniciativa, sanção, promulgação e veto de leis; 
II - convocação extraordinária da Câmara Municipal; 
III - admissão, contratação, demissão e dispensa de servidores  a qualquer título e 
qualquer que seja a categoria, bem  como rescisão e revisão de seus contratos; 
IV - aprovação do Regimento Interno; 
V - criação, alteração ou extinção  dos  órgãos autorizados  pela Câmara Municipal; 
VI - abertura de créditos adicionais; 
VII- aprovação de parcelamento do solo e de suas vistorias; 
VIII- concessão de exploração de serviços públicos ou de utilidade pública, depois de 
autorizada pela Câmara Municipal; 
 IX- permissão para prestação de serviços públicos ou de utilidade pública a título 
precário; 
X- permissão para utilização de bens municipais; 
XI - alienação de bens  imóveis  pertencentes  ao patrimônio municipal, depois de 
autorizada pela Câmara Municipal; 
XII - expedição de decretos; 
XIII - decretação de desapropriação e instituição de servidões administrativas; 
XIV - aquisição de bens imóveis por compra  ou permuta, depois de autorizada pela 
Câmara Municipal; 
XV - aprovação de concorrência pública, qualquer que  seja o montante ou finalidade; 
XVI - quaisquer outros atos que, em virtude de  lei  ou norma correspondente, devam 
ser objeto de decreto. 

 
TÍTULO VI 

DAS RESPONSABILIDADES FUNDAMENTAIS E  
DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS 

CAPÍTULO I 
DAS RESPONSABILIDADES FUNDAMENTAIS 

 
     Art. 32  - Constitui responsabilidade fundamental dos ocupantes de chefias, de 
todos os níveis, criar nos subordinados a mentalidade do bem servir ao público e, 
especificamente: 
 
I - propiciar aos subordinados o conhecimento dos objetivos  da unidade a que 
pertencem; 
II - promover o treinamento e aperfeiçoamento dos subordinados, orientando-os na 
execução de suas tarefas e fazendo a crítica construtiva do seu desempenho; 
III - conhecer os custos operacionais das atividades  sob sua responsabilidade, 
combater o desperdício e evitar duplicidades de iniciativas; e 
IV - incentivar,   sempre   que   possível,   nos  subordinados  a criatividade e a 
participação crítica nos métodos de trabalho existentes. 
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CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS 

SEÇÃO I 
DOS TITULARES DE ÓRGÃOS DIRETAMENTE  

SUBORDINADOS AO PREFEITO  
 
     Art. 33  - São atribuições de todos os Secretários Municipais, do  Chefe do Gabinete 
do Prefeito, do Assessor Jurídico, do Coordenador de Promoção e Assistência Social e 
dos Chefes das Assessorias de Imprensa e de Desenvolvimento Econômico e de Meio 
Ambiente, as seguintes: 
 
I - dirigir, planejar, supervisionar, treinar,  coordenar e  informar as atividades dos 
órgãos que lhe são subordinados; 
II - despachar, pessoalmente, com o Prefeito,  nos  dias  e horas determinadas(sic) 
pelo Chefe do Executivo, sobre o expediente das repartições que dirigem; 
III - participar das reuniões coletivas, quando convocadas; 
IV - apresentar ao Prefeito, na época própria,  programa  anual dos trabalhos a cargo 
das unidades sob sua direção; 
V - proferir despachos interlocutórios, em  processos e  papéis, cuja decisão caiba ao 
Prefeito, e despachos decisórios em processos e papéis de sua competência; 
VI - apresentar ao Prefeito, na periodicidade determinada, o relatório das atividades 
dos órgãos sob sua direção; 
VII - subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos; 
VIII - expedir  instruções, de  acordo com o Prefeito, para a boa execução dos atos 
normativos baixados pelo Governo Municipal; 
IX- assessorar o Prefeito nos assuntos pertinentes  aos órgãos sob sua direção; 
X- abonar faltas e atrasos dos servidores sob sua direção; 
XI - atender ou fazer atender, durante o expediente, as pessoas que os procurarem 
para tratarem de assuntos de serviço; 
XII - solicitar à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com 
a anuência do Prefeito, a contratação de pessoal, de acordo com a legislação vigente; 
XIII - promover reuniões com subordinados  imediatos, para tratar de assuntos de 
interesse do órgão que dirige; 
XIV - promover, por todos os meios possíveis, o aperfeiçoamento dos serviços sob sua 
direção; 
XV - zelar pela fiel observância e cumprimento  do Regimento Interno e das instruções 
para execução dos serviços; 
XVI - resolver os casos omissos, bem como  dirimir dúvidas suscitadas no 
cumprimento do Regimento Interno, expedindo,  para esse fim, as instruções 
necessárias; 
XVII - encaminhar ao  Secretário  Municipal  de Administração, Planejamento e 
Finanças, na época própria, devidamente justificada, a proposta orçamentária do 
órgão que dirige; 
XVIII - articular-se, permanentemente, com o Secretário Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças, para tratar de assuntos relativos aos programas de trabalho 
da  Prefeitura; 
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XIX - encaminhar, à Secretaria  Municipal  de Administração, Planejamento e 
Finanças, dados e informações estatísticas relativos às atividades dos órgãos sob sua 
direção; 
XX - delegar competência aos chefes dos órgãos  que  lhe são diretamente 
subordinados, para abonar faltas e atrasos justificados, dos servidores sob sua 
subordinação; 
XXI - solicitar ou determinar a  realização  de sindicâncias, para apurar faltas e 
irregularidades, bem como instaurar ou solicitar instauração de processos 
administrativos, nos quais sempre tomará parte um representante da Assessoria 
Jurídica, e designar as respectivas comissões, conforme dispuser o Estatuto dos 
Servidores do Município; 
XXII - movimentar, de acordo com a conveniência do  serviço, o pessoal lotado nos 
órgãos sob sua direção; 
XXIII - promover o treinamento dos  seus  subordinados, através  da: 
 
a) elaboração e execução de programas  de treinamentos no âmbito da própria 
repartição, utilizando os métodos de rodízio, treinamento em serviço, reuniões para 
estudos e discussão de problemas relacionados com as respectivas atividades, leitura 
dirigida e divulgação de informações; 
b) proposição à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, para 
organizar cursos de  treinamento que atendam as respectivas necessidades                 
e cooperar na sua execução; 
c) cooperação com a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Finanças, na elaboração e execução dos programas gerais de treinamento na Prefeitu-
ra; 
 
XXIV - tomar providências cabíveis, encaminhando os processos e papéis, 
convenientemente e nos prazos estabelecidos, que forem dirigidos ao órgão sob sua 
direção; 
XXV - manter o controle rigoroso das despesas dos  órgãos sob sua responsabilidade; 
XXVI - prorrogar ou antecipar, ouvido o Prefeito  Municipal, o expediente do órgão que 
dirige e autorizar a realização dos serviços extraordinários, obedecidas as normas 
estatutárias; 
XXVII- encaminhar, à  Secretaria  Municipal  de Administração, Planejamento e 
Finanças, solicitação de pagamento de adicionais aos servidores, pela prestação de 
serviços extraordinários, conforme legislação vigente; 
 XXVIII- zelar  pelos  bens  patrimoniais  afetados à Secretaria, respondendo por eles 
perante o Prefeito; 
XXIX- promover o controle sistemático dos resultados das ações do órgão, em 
confronto com o volume de recursos humanos e financeiros utilizados; 
XXX- proferir, executar e promover os demais atos, decisões e atividades, 
indispensáveis ao exercício das funções de sua competência. 
 
 
 



26 

SEÇÃO II 
DOS TITULARES DOS órgãoS SUBDIVISIONAIS 

 
     Art. 34  - São atribuições comuns dos Coordenadores, dos Chefes de Divisão e de 
Setor. 
 
I - supervisionar e dirigir todas as atividades inerentes a sua Coordenadoria, Divisão 
ou Setor; 
II - assessorar o superior hierárquico da  área  em assuntos gerais e específicos da 
sua Coordenadoria, Divisão ou Setor; 
III - providenciar a requisição e o fornecimento dos materiais necessários aos seus 
serviços, bem como o reparo e a  recuperação dos móveis e equipamentos sob sua 
guarda; 
IV - distribuir as tarefas aos seus subordinados, segundo as necessidades do serviço e 
as rotinas estabelecidas, zelando pela eficiência e eficácia do trabalho; 
V - reunir-se, periodicamente, com seus subordinados, a fim de discutir assuntos de 
interesse do serviço; 
VI - movimentar o pessoal subordinado, segundo as conveniências e necessidades do 
serviço, providenciando a imediata comunicação à unidade de pessoal para os devidos 
registros; 
VII- comunicar ao superior imediato as falhas e irregularidades verificadas na sua 
unidade de serviço; 
VIII- prestar esclarecimentos  e  as  informações necessárias sobre assuntos de sua 
competências ao superior imediato; 
IX- zelar pela fiel observância dos preceitos regimentais; 
X- executar outras  tarefas  correlatas, determinadas pelo seu superior hierárquico. 
 

SEÇÃO III 
DOS DEMAIS SERVIDORES  

 
     Art. 35  - Aos servidores cujas atribuições não foram especificadas neste Capítulo, 
cumpre observar as prescrições legais e regulamentares; executar, com zelo e 
presteza, as tarefas que lhes são cometidas; cumprir ordens, determinações e 
instruções superiores e formular sugestões, visando ao aperfeiçoamento do serviço. 
 

TÍTULO VII 
DOS CRITÉRIOS BÁSICOS PARA O PROCESSO DECISÓRIO 

 
     Art. 36  - O processo decisório, no âmbito da Prefeitura, observará os seguintes 
critérios: 
 
I - controle de resultados; 
II - coordenação funcional; e 
III - descentralização das decisões. 
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CAPÍTULO I 
DO CONTROLE DE RESULTADOS 

 
 
     Art. 37  - O controle dos resultados dos programas e ações dos órgãos da 
Prefeitura constitui responsabilidade de todos os níveis de chefia e será exercido de 
forma sistemática e permanente, compreendendo: 
 
I - o exame da realização física dos  objetivos  dos órgãos expressos em planos, 
programas e orçamentos; 
II - o confronto dos custos operacionais com os resultados; 
III - o exame de obras, serviços e materiais, em confronto com especificações 
previstas em licitação; e 
IV - a eliminação de métodos, processos e práticas de trabalho que ocasionem 
desperdício de tempo, de recursos financeiros, materiais e humanos. 

 
CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO FUNCIONAL 
 
     Art. 38  - O funcionamento da Prefeitura será objeto de coordenação funcional para 
evitar superposição de iniciativas, facilitar a complementaridade do esforço e as 
comunicações entre órgãos e servidores. 
 
     Art. 39  - A coordenação far-se-á por intermédio de reuniões periódicas e por níveis 
funcionais, a saber: 
 
I - Superior, envolvendo o Prefeito Municipal e os Secretários Municipais ou 
equiparados, por intermédio da Coordenação Geral de que tratam os artigo(sic) 40 e 
41; 
II - Setorial, envolvendo Coordenadores das Secretarias; 
III - Interna, envolvendo o Secretário Municipal, os Coordenadores e os demais 
responsáveis pelos órgãos da Secretaria. 
 
     Art. 40  - A Coordenação Geral  destina-se  ao  assessoramento do Prefeito na 
promoção das medidas de coordenação das iniciativas dos diferentes órgãos, e 
especialmente: 
 
I - ampliar a participação crítica dos Secretários Municipais nos programas e 
problemas setoriais da Prefeitura; 
II - evitar duplicidades; 
III - favorecer a troca de informações; e 
IV - institucionalizar canais de comunicação entre as autoridades e os órgãos que 
dirigem. 
 
     Art. 41  - Como mecanismo funcional, cabe à Coordenação Geral opinar sobre: 
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I - as medidas de incentivo ao desenvolvimento e fortalecimento da economia 
municipal; 
II - as diretrizes gerais dos planos de trabalho e a respectiva escala de prioridades; 
III - a política relativa à ação social, destinada a assistir  e proteger a população de 
baixa renda; 
IV - a revisão, segundo a conjuntura administrativa e financeira, do orçamento e da 
programação dos diferentes órgãos da Prefeitura; 
V - a conveniência de endividamento da Prefeitura, pela contratação de empréstimo; 
VI - as alterações da política de vencimentos e de salários e dos benefícios do pessoal 
da Prefeitura; e 
VII- outros assuntos ou matérias sugeridas pelo  Prefeito ou pelos Secretários 
Municipais. 

CAPÍTULO III 
DA DESCENTRALIZAÇÃO DAS DECISÕES 

 
     Art. 42  - A descentralização das decisões objetivará  a melhoria operacional das 
ações da Prefeitura, mediante o deslocamento, permanente ou transitório, da 
competência decisória para o ponto mais próximo dos eventos que demandem 
decisão. 
 
     Art. 43  - A descentralização processar-se-á por meio de delegação explícita, 
informal ou formal de competência, através de ato administrativo da autoridade 
competente. 

SEÇÃO ÚNICA 
DAS SUBSTITUIÇÕES 

 
     Art. 44  - Os servidores investidos em cargos em comissão ou funções de confiança 
serão substituídos automaticamente em seus impedimentos ou afastamentos 
regulamentares. 
 
     § 1º - O substituto fará jus à remuneração pelo exercício do cargo em comissão ou 
função de confiança, para(sic) na proporção dos dias de efetiva substituição. 
 
     § 2º - Os substitutos serão designados por ato do Prefeito, segundo o mesmo 
critério estabelecido para escolha do titular. 
 

TÍTULO VIII 
PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO 

 
     Art. 45  - Os programas especiais de trabalho, de que trata o artigo 14 desta lei, 
serão instituídos por decreto. 
 
 § 1º - O decreto instituidor do programa especificará: 
I - os assuntos que constituem objetivos do programa; 
II - as atribuições da coordenação do  programa, bem como as suas competências; 
III - o órgão a que o programa se subordinará diretamente. 
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     § 2º - A instituição de programas especiais de trabalho dependerá da existência de 
recursos orçamentários para fazer face às despesas. 
 

TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
     Art. 46  - Decorrência das alterações introduzidas por  esta lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a, relativamente ao orçamento para o exercício de 1997, 
proceder a execução orçamentária, observado o seguinte: 
 
I - o orçamento da Secretaria Municipal  de Desenvolvimento Econômico e de Meio 
Ambiente, passa para a Assessoria de Desenvolvimento Econômico e de Meio 
Ambiente; 
II - o orçamento da Secretaria Municipal de  Saúde  e Higiene Pública, passa para a 
Secretaria Municipal de Saúde; 
III - o orçamento da Secretaria Municipal de  Obras, Viação e Serviços Urbanos, passa 
para a Secretaria Municipal de Obras e Controle Urbanístico. 
 
     § 1º - Para os efeitos deste artigo, levar-se-á em conta os valores fixados no 
orçamento para 1997 ou, se já iniciada a execução, os "saldos", que correspondem as 
diferenças entre os créditos orçamentários e as despesas empenhadas em cada 
elemento de despesa. 
 
     § 2º - Os projetos e atividades do orçamento de cada unidade orçamentária referida 
no caput, manterão a mesma nomenclatura e o respectivo código da unidade 
orçamentária anterior, que passa a ser o mesmo da unidade substituta. 
 
     § 3º - As disposições deste artigo e seus  parágrafos produzirão seus efeitos a 
partir do primeiro dia útil ao da vigência desta lei, se posterior. 
 
     Art. 47  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
     Art. 48  - Revogam-se as leis relativas a estruturação  interna e  estrutura básica da 
Prefeitura e outras  disposições em contrário, especialmente aqueles frontais ou 
incompatíveis com as diretrizes aqui instituídas e, em especial, a Lei (Municipais) nº 
703, de 08 de fevereiro de 1993. 
 
 
 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS 
 
 
 

 PREFEITO MUNICIPAL   
 
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR  |   UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO 
                           |                                                       | 

  GABINETE DO PREFEITO 
                                                              | 

COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E  ASSISTÊNCIA SOCIAL       
 
ASSESSORIA DE IMPRENSA                         ASSESSORIA JURíDICA         
 
ASSESSORIA DE DESENVOLVI- 
MENTO ECONÔMICO E MEIO                 CONSELHOS MUNICIPAIS 
AMBIENTE                                                              
 

I M A S C             
  
   SETOR DE                                                                DIVISÃO DE  
 LICITAÇÕES                                                               LICITAÇÕES  
 
            COORDENADORIA DE 
             DIVISÃO DE COMPRAS,            LICITAÇÃO COMPRAS E PATRIMÔNIO 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 850/97 DE 10/06/97 
 

"Altera a Redação do Capítulo VII, 
nos artigos 29 e 30 da Lei Municipal 
nº 367/77, de 26 de Maio de 1977."  

 
  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 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  - Fica alterada a redação do Capítulo VII, nos artigos 29 e 30 da Lei 
Municipal nº 367/77, de 26 de Maio de 1977, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

 Art. 29  - ................................................ 
 
I - .............................................. 
II - .............................................. 
III - .............................................. 
IV - Ter área de construção não superior a 70 m² (setenta) metros 
quadrados, desde que não altere posteriormente o seu uso e área 
determinada. 
V - .............................................. 
VI - O interessado só poderá possuir somente um imóvel no 
Município. 
 
       Art. 30  - ................................................ 
 
   § 1º - A Prefeitura fornecerá a título de colaboração fornecer aos 
interessados projetos-padrão "Moradias Econômicas" até 70 m² 
(setenta) metros quadrados. 
 
     § 2º - Fica dispensado pela Prefeitura  da afixação da placa da 
obra. 
 
      § 3º - Fica dispensada  a  Prefeitura  Municipal de exigir a 
matrícula no C.R.E.A e no INSS 

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

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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 LEI Nº 851/97 DE 17/06/97 
 

 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
participar do Consórcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
do Rio Taquari, a abrir Crédito Especial 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 aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: 
 
I - Participar de Consórcio Intermunicipal com outros Municípios e empresas privadas, 
públicas, mistas, fundações e autarquias para a consecução das seguintes finalidades: 
 
a) Representar o conjunto dos municípios que integram, em assuntos de interesse 
comum, perante quaisquer outras entidades, especialmente perante as demais esferas 
constitucionais de Governo; 
b) Planejar, adotar e  executar  programas, projetos e medidas destinadas a promover 
e acelerar o desenvolvimento sustentável da região compreendida no território dos 
Municípios consorciados; 
c) Elaborar e executar  planos, programas,  projetos  e  medidas conjuntas, visando o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida na Bacia Hidrográfica 
do Rio Taquari, pleiteando recursos financeiros e cooperação técnica junto aos 
organismos nacionais e internacionais para a sustentabilidade as ações propostas; 
d) Propor, coordenar e executar serviços e ações integradas com prioridade entre 
outras, à conservação e recuperação ambiental; ao atendimento à saúde, melhoria da 
infra-estrutura de transporte, saneamento básico, educação, desenvolvimento 
tecnológico, desenvolvimento institucional. 
e) Promover formas articuladas de planejamento e desenvolvimento regional, criando 
mecanismos conjuntos  para consultas, estudos, execução, fiscalização e controle de 
atividades que interfiram na qualidade e quantidade das águas na área compreendida 
no território dos municípios consorciados. 
 
     Parágrafo  Único  - Fica ratificada, em todos os seus termos e para todos os efeitos, 
o Protocolo de Intenções que esta Lei acompanha. 
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     Art. 2º  - É concedida isenção de tributos municipais que incidam ou venham a 
incidir sobre bens, atos e serviços do Consórcio. 
 
     Art. 3º  - Fica o Poder Executivo  Municipal  autorizado  a abrir Crédito Especial no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fazer face as despesas de instalação e 
manutenção, no corrente exercício, do consórcio de que fala o artigo anterior. 
 
     Art. 4º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



34 

 LEI Nº 852/97 DE 1º/07/97 
 

"Cria o Conselho Municipal de Tu-
rismo 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 aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  - Fica criado o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR - órgão 
consultivo, deliberativo e de assessoramento, que visa a interação da sociedade civil e 
poder público, nas atividades de desenvolvimento de turismo no âmbito do município, 
dentre outras atribuições. 
 
     Art. 2º  - O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR - terá  a  finalidade de 
orientar a administração municipal em suas intervenções no processo econômico 
referente à atividade do turismo, seja na participação, na indução ou no controle, 
dentre outras: 
 
I - contribuir com a administração na  elaboração  do  Plano Municipal de Turismo e 
Calendários de Eventos; 
II - indicar junto à  administração, através  de  estudos  ou elaboração de projetos, da 
criação de áreas especiais e de locais de interesse turístico; 
III - promover gestões junto à iniciativa privada para a captação de investimentos e 
realização de campanhas promocionais cooperativas; 
IV - contribuir para a promoção de campanhas de conscientização da comunidade 
para a atividade do turismo, incluindo-se a defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio 
Histórico e Cultural e tudo o mais que interesse a essa atividade econômica. 
 
     Art. 3º  - A Política Municipal de Turismo, compreende as iniciativas ligadas à 
indústria do Turismo, sejam originárias do setor privado ou público, isoladas ou 
associadas entre si, desde que reconhecido seu interesse para o desenvolvimento do 
turismo, em seu aspecto social, econômico e cultural. 
 
     Art. 4º  - O COMTUR  será  composto  de  18 (dezoito) membros, com seus 
respectivos suplentes, indicados para o mandato de 02 (dois) anos, permitindo-se uma 
recondução, a saber: 
 
I - 06 (seis) representantes do Poder Executivo sendo obrigatoriamente um servidor 
lotado na Vigilância Sanitária Municipal; 
II - 12 (doze) representantes da Sociedade Civil. 
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    § 1º - Os representantes das entidades serão  indicados por sua diretoria; e dos 
proprietários, serão escolhidos livremente entre os interessados, em Assembléia 
Geral, previamente convocada, e presidida pelo Executivo Municipal, com prazo de 15 
(quinze) dias, das composições: 
 
a) um representante da Associação Comercial, Industrial  e Agropastoril de Coxim - 
ACIAC - oriundos das atividades de hotéis, pousadas, pesqueiros, restaurantes e 
similares; 
b) um representante da Faculdade Integrada  de Coxim  -  FICO - (ligado à área de 
Turismo; 
 c) um representante da Universidade  Estadual  de  Mato Grosso do Sul - UEMS - 
(ligado à  área  de  Ciências Biológicas); 
d) um representante da imprensa local; 
e) um representante do Sindicato Rural Patronal;              
f) um representante da Colônia de Pescadores; 
g) um representante de Clubes Recreativos; 
h) um representante dos proprietários de hotéis, pousadas, pesqueiros e similares; 
i) um representante dos proprietários de restaurantes, lanchonetes, bares e similares; 
j) um representante dos proprietários  de  Agências de Turismo; 
l) um representante do Poder Legislativo; 
m) um representante de Instituição Eclesiástica. 
 
    § 2º - A função de Conselheiro não  será  remunerada, sendo considerada 
serviços público relevante. 
 
     Art. 5º  - O COMTUR - terá uma diretoria composta de Presidente e Secretário 
escolhidos entre seus membros por maioria simples e empossados pelo Prefeito 
Municipal. 
 
     Art. 6º  - O COMTUR - elaborará seu Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar de sua constituição. 
 
     Art. 7º  - As despesas oriundas da execução desta Lei serão decorrentes de 
dotação consignada no Orçamento do Município. 
 
     Art. 8º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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 LEI Nº 853/97 DE 08/07/97 
 

"Dispõe sobre as Diretrizes para 
Elaboração e Execução da Lei 
Orçamentária Anual de 1998 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 aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 
 Art. 1º  - Fica estabelecidas, para o Exercício de 1998, 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; 
c) proteção à criança e ao adolescente; 
d) assistência alimentar e nutricional; 
e) saneamento; 
f) apoio à Cultura e Desporto; 
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II - Recuperação  e   consolidação   da  infra-estrutura  urbana e rural; 
III - Habitacional e popular; 
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 
exigências 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: 
 
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. 
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     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 1998, 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 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 1998; 
V - os elementos de que tratam os 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 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. 
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     Parágrafo  Único  - No transcurso da execução orçamentária do Exercício de 1998, 
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 1997, 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 
1997. 
        

Art. 13  - A Lei Orçamentária para 1998,  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 1997 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, 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. 
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     Art. 16  - É obrigatório 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. 
 
     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. 
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     § 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 167 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 1997, 
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. 
 
     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 1998, 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 1998, será encaminhada à 
Câmara Municipal, pelo Poder Executivo, até 30 de outubro de 1997. 
 
     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. 
 
     § 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. 
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     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, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
PRIORIDADES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇ AMENTO 

FISCAL PARA O EXERCÍCIO 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 implementações 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 no Bairro que tecnicamente provar a sua necessidade. 
g) dar continuidade a ampliação da Rede Física com implementação de novas salas 
de aula, bem como reforma  e  reparos das já existentes, inclusive aquisição de 
material para reposição e para novas escolas, bem como, a construção de novas 
escolas municipais nos Bairros ou Zona Rural que tecnicamente provar a sua 
necessidade; 
h) aquisição de veículos de transportes escolares; 
i) promover a informatização das escolas da Rede Municipal, com a implantação de 
laboratórios de informática, bem como, equipá-las com vídeos, televisores, visando a 
melhoria da qualidade de ensino; 
j) implementar escolas e 1º grau, bem  como  laboratório de informática de 
associações não governamentais. 
 
II - RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RU-
RAL: 
 
a) dar seqüência as ações de recuperação de rua 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  e o embelezamento da 
cidade; 
d) prosseguimento em regime prioritário, das obras em andamento. 
e) construção de reservatórios d'água nas  pequenas propriedades rurais, onde 
tecnicamente provar necessidade; 
f) construção de Praças Poliesportivas e Recreativas; 
g) Revitalização das Praças e Logradouros Públicos; 
h) implantar a criação de Zoneamento Industrial em área reservada pelo Município; 
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i) dar seqüência às redes d'água  e  energia  elétrica  nos Bairros sem infra-estrutura 
que tecnicamente provar necessidade; 
j) implantação de uma política aos serviços póstumos; 
k) implementação da rede de Eletrificação Rural; 
l) implantação de Creches em todos os Bairros que se fizerem  necessários; 
m) ampliação e construção do espaço para Feira Livre e Camelódromo; 
n) ampliação da iluminação pública. 
 
II - CULTURA E DESPORTO: 
                
a) promover a valorização dos desportistas, criando  programa de assistência aos 
mesmos, implantando uma nova política de incentivo ao esporte, visando a 
participação das comunidades. 
b) proporcionar  a  manutenção,  ampliação, implementação do Serviço do Sistema 
Municipal de Cultura, conforme Resolução do FORART, bem como, valorização dos 
produtos de cultura, técnica e social para o fortalecimento da identidade cultural; 
 
IV - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA: 
 
a) implantação de uma política de proteção a sítios de valor cultural, arqueológico, 
paleontológico e biológico; 
b) promover a criação de parque Zoo-Botânico Municipal, visando a proteção de áreas 
inundáveis e ecossistemas frágeis. 
 
V - TRANSPORTE: 
 
a) incrementar o Sistema de Transporte Especial para o atendimento aos portadores 
de deficiência física. 
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ANEXO II 
 

PRIORIDADES A SEREM OBSERVADAS NA EXPLORAÇÃO  
 

DO ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
 

PARA O EXERCÍCIO DE 1998 
 
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; 
g) proporcionar  atendimento  odontológico,  com fornecimento de próteses dentárias 
aos carentes; 
h) implantar um Programa de Assistência  Médica  com atendimento especial à saúde 
dos Idosos e Deficientes; 
i) implantação de uma política  de  saneamento, construindo sanitários públicos nas 
praças, áreas de lazer e cemitérios; 
j) construção de Posto de Saúde nos Bairros e Zona Rural que provar necessidade; 
k) implantação de uma política  de  saneamento, construindo sanitários aos carentes. 
 
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 comercia-        
lização de alimentos, bens e prestação de serviços; 
d) implantar o atendimento à criança de 0 (zero) a 6 (seis)  anos de idade. 
e) implantar  e  executar  programas  de  atendimento sócio-educativos para garantia e 
proteção absoluta à Criança e ao Adolescente, em conformidade com as normas 
constantes do ECA - Lei nº 8.069/90; 
f) destinar recursos de subvenção social  às  Associações de Moradores; 
g) equipar e aparelhar escolas profissionalizantes de Associações não 
governamentais. 
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III - HABITAÇÃO POPULAR 
 
 
a) reduzir o déficit habitacional da população com renda  de  até 03 (três) salários 
mínimos, mediante a construção de  moradias em lotes urbanizados, melhorias 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 Urbano de Coxim; 
e) implementar Programas de Financiamento para famílias carentes. 
 
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) ampliar o Sistema de Processamento de Dados no Município, visando à 
modernização e racionalização dos órgãos do Executivo; 
d) estruturar o cadastro de imóveis do município; 
e) desenvolver e implantar programas permanentes de valorização e capacitação dos 
recursos humanos, objetivando o  aumento da eficiência da máquina pública e de 
adequação dos serviços públicos às demandas da Sociedade. 
f) implantar o Sistema de Segurança Municipal; 
g) abertura de Concurso Público; 
h) reforma do espaço físico da Câmara Municipal. 
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LEI Nº 854/97 DE 11/07/97 
 

"Cria Permissão do Transporte Individual 
Moto-Táxi 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 aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  - Fica criada a Permissão de Transporte Individual, chamada Moto-Táxi, no 
Município de Coxim-MS. 
 
     Art. 2º  - Fica a cargo do Poder Executivo Municipal o licenciamento e regulamentação 
de que trata  o  artigo 1º desta Lei. 
 
     Art. 3º  - A exploração do serviço de moto-táxi, será regulamentada pelo Executivo 
Municipal,  no  prazo  de 30 (trinta) dias, após sua aprovação, observando-se as normas de 
segurança, bem como todos os demais critérios relativos a esse serviço. 
 
     § 1º - O  serviço  de  moto-táxi  será  explorado  mediante autorização individual para 
pessoa física. 
 
     § 2º - O Alvará de Permissão será pessoal e intransferível. 
 
     § 3º - Com fundamento no artigo 37, inciso V, do Regulamento Nacional de Trânsito - 
RNT - fica limitado ao número de 20 (vinte) moto-táxis que receberão permissão do Poder 
Executivo Municipal para o exercício da atividade no Município de Coxim. 
 
     Art. 4º  - Os veículos utilizados, somente serão autorizados quando estes forem do 
mesmo ano de fabricação ou que não ultrapassem aos 05 (cinco) anos de uso, após 
vistoria e aprovação do órgão competente. 
 
     Art. 5º  - Os serviços de moto-táxi somente serão autorizados após comprovação de 
seguro  de  vida  para  o mototaxista e o passageiro. 
 
     Parágrafo  Único  - O seguro de que trata o "caput" deste artigo,  entre   outros  
benefícios,  deverá obrigatoriamente conter: 
 
I - invalidez temporária; 
II - invalidez permanente; 
III - morte. 
 
    Art. 6º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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LEI Nº 855/97 DE 12/08/97 
 
 

 "Dispõe sobre  denominação de Praça 
de nossa cidade e dá outras pro-
vidências." 

 
 
     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 ele sanciona a 
seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica denominada de AYRTON SENNA, a Praça localizada  na  confluência das 
Ruas Pedro Aragão de Souza e Dom Pedro I, no Bairro Senhor Divino, nesta cidade. 
 
     Art. 2º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 856/97 DE 02/09/97 
 
 

 "Altera o "caput" do artigo 4º e seus 
parágrafos 1º e 2º e artigo 5º da Lei 
nº 816/95, de 24/11/95 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, aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica alterado o "caput" do artigo 4º e seus parágrafos e o artigo 5º da Lei 
Municipal nº 816/95, de 24/11/95, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
               Art. 4º  - O  Conselho  Municipal   de  Assistência   Social, (CMAS) é 
composto de 08 (oito) membros e igual número de Suplentes, sendo 04 (quatro) 
Representantes do Poder público Municipal  e 04 (quatro) de órgãos de Entidades não 
governa mentais. 
 
                    § 1º - Os  Representantes  do  Poder Público  serão escolhidos dentre os 
Servidores de  órgãos voltados à execução das políticas sociais   do município. 
 
                    § 2º - Os  Representantes  de  Entidades não governamentais de 
atendimento, assessoramento e defesa, organizações de usuários e de trabalhadores 
da área, serão indicados pela Entidade que representa. 
 
               Art. 5º  - Os membros, indicados na forma do artigo anterior, serão nomeados 
pelo Prefeito Municipal, para o mandato de 01 (um) ano, permitida duas vezes a 
recondução por igual período. 
 
     Art. 2º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 857/97 DE 16/09/97 
 

 "Dispõe sobre o zoneamento de uso do 
solo na área de entorno do aeroporto." 

 
     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 ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

SEÇÃO I 
DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO  

 
     Art. 1º  - Para efeito desta Lei, a área de entorno do aeroporto compreende as 
áreas de Proteção Operacional e de Ruídos do aeroporto delimitadas pelas linhas 
limites do Plano Básico de Zona de Proteção de aeródromos e do Plano Básico de 
Zoneamento de Ruído, conforme plantas anexas, fazendo parte integrante desta Lei. 
 
     Parágrafo  Único  - O aproveitamento das propriedades localizadas na área de 
entorno do aeroporto estará sujeito as restrições estabelecidas pelos Planos retro-
mencionados. 
 
     Art. 2º  - Será considerada área de  Proteção  Operacional do Aeroporto, toda área 
cujo o uso indevido possa, direta ou indiretamente causar alguma espécie de prejuízo 
à segurança ou à eficiências das operações aeronáuticas, de acordo com o Plano 
Básico de Zona de Proteção do Aeródromo, compreendida em uma área de transição 
do eixo da pista e uma área de aproximação e decolagem,  tanto na cabeceira, como 
no final da pista, conforme plantas anexas. 
 
     Parágrafo  Único  - Os aspectos primordiais a  serem cuidados na área operacional 
referem-se, entre outros, basicamente a: 
 
     I - Restrições de gabaritos impostos às instalações e edificações, temporários ou 
permanentes, fixas ou móveis, que possam embaraçar as manobras das aeronaves. 
    II - Atividades que produzam quantidade de fumaça  que possa comprometer o vôo 
visual. 
   III - Atividades que produzam quantidades de partículas de sólidos que possam 
danificar as turbinas das aeronaves. 
    IV - Atividades que possam atrair pássaros. 
     V - Equipamentos ou atividades  que produzam, direta ou indiretamente, 
interferências nas telecomunicações aeronáuticas. 
    VI - Equipamentos de difícil visibilidade ou que prejudiquem  a visibilidade do piloto. 
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     Art. 3º  - Será considerada Área  de  Proteção  de  Ruídos do Aeroporto a área 
sujeita a níveis críticos de incômodo causado pelo ruído das aeronaves, de acordo 
com o Plano Básico de Zoneamento de Ruído do Aeroporto de Coxim-MS, compreen-
dendo uma curva de ruído de nível I, estabelecida por faixa de 200 metros ao longo do 
eixo da pista e 300 metros na cabeceira e no final da pista; e uma curva de ruído de 
nível 2, estabelecida por faixa de 400 metros, ao longo do eixo da pista e 500 metros 
na cabeceira e no final da pista, sendo que, ambas as curvas, estão demarcadas 
conforme projetos anexos.  
 
     Parágrafo  Único  - O aspecto fundamental  a  ser  cuidado na área de Proteção de 
Ruído refere-se, entre  outros, basicamente, ao estabelecimento de condições para 
que os usos, atividades e equipamentos urbanos se tornem compatíveis com os níveis 
de ruídos a que a área estará exposta. 

 
SEÇÃO II 

DAS NORMAS APLICÁVEIS 
 

     Art. 4º  - Além do disposto nesta Lei, deverá ser observado o disposto no Código 
Brasileiro da Aeronáutica, instituído pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 e 
nas legislações complementares. 
 
     Art. 5º  - Para efeito do  disposto  no  Inciso  I, Parágrafo único, artigo 2º, as 
restrições de gabarito, serão definidas pelo Plano Básico de Zona de Proteção de 
Aeródromos em vigor, nos termos da SEÇÃO V, do Capítulo II, do Título III, do Código 
Brasileiro de Aeronáutica. 
 
     Art. 6º  - Para efeito do disposto  no  artigo  3º, as áreas sujeitas a níveis críticos de 
ruídos são definidas nesta Lei no Plano Básico de Zoneamento de Ruído do Aeroporto 
de Coxim-MS, em vigor, nos termos da SEÇÃO V, do Capítulo II, do Título III, do 
Código Brasileiro de Aeronáutica.    
 

CAPÍTULO II 
DAS ZONAS DE PROTEÇÃO 

SEÇÃO I 
DOS TIPOS DE USO 

 
     Art. 7º  - Os tipos de uso do solo permitidos e proibidos na área de Proteção de 
Ruído do Aeroporto são aqueles definidos pelo Plano Básico do Zoneamento de Ruído 
do Aeroporto de Coxim-MS, aprovado pelo Ministro da Aeronáutica. 
 
     Parágrafo  Único  - Além das restrições estabelecidas no Plano Básico de 
Zoneamento de Ruído, não são permitidos nas áreas de aproximação e áreas de                      
transição do Plano Básico da Zona de Proteção do Aeródromo, usos e instalações de 
natureza perigosa à aviação, conforme descrito no Parágrafo  único do artigo 2º, desta 
Lei.   
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SEÇÃO II 
DA INTENSIDADE DE USO 

 
 
     Art. 8º  - Os gabaritos máximos permitidos na área de entorno do Aeroporto são 
aqueles determinados no Plano Básico de Zona de proteção de Aeródromos, aprovado 
pelo Ministro da Aeronáutica. 
 
     Parágrafo  Único  - Além das restrições estabelecidas no Plano Básico de Proteção 
de Aeródromos, deverão ser observadas as exigências quanto a sina                     
lização conforme Capítulo V, da Portaria nº  1.141/GMS, de 08 de dezembro de 1987. 
 

 
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

 
     Art. 9º  - Esta Lei será regulamentada pelo  Chefe  do Poder Executivo, no prazo de 
90 (noventa) dias, contados da data de sua aprovação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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 LEI Nº 858/97 DE 16/09/97 
 
 
 

 "Autoriza o Poder Executivo Muni-
cipal a Suplementar em mais 40% 
(quarenta por cento), o Orçamento 
Programa vigente para o Exercício 
de 1997 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, aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar o Orçamento 
Programa do Exercício de 1997 do Fundo Municipal de Saúde, em mais 40% 
(quarenta por cento), dos valores fixados para a Despesa, aprovados através da Lei nº 
838/96, artigo 7º, item II, combinado com o artigo 5º, item I, de 12 de dezembro de 
1996. 
 
     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 entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 859/97 DE 30/09/97 
 
 

 "Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a alienar  ações de 
propriedade do 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, aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a alienar, na forma de que 
dispõe  os  atos normativos que regulam a matéria, as ações de propriedade do 
Município, constantes das Cautelas das Companhias Telecomunicações de Mato 
Grosso - TELEMAT - e Telecomunicações de Mato Grosso do Sul - TELEMS -. 
 
     Art. 2º  - As ações mencionadas no artigo 1º desta  Lei, terá  o seu valor  mediante  
negociação   pelo  preço do mercado mobiliário do pregão financeiro do dia. 
 
     Art. 3º  - As ações serão negociadas através da Corretora de Câmbio   e   Valores   
Mobiliários, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários. 
 
     Art. 4º  - Os recursos apurados com  a  venda  dessas  ações,  objeto desta Lei,  
serão  destinados  às  despesas decorrentes do Município, cujas dotações encontram-
se consignadas no Orçamento, especificamente para a Criação da Banda Municipal. 
 
     Art. 5º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 860/97, DE 21/10/97 
 

 "Institui o Sistema de Prevenção, 
Fiscalização e Repressão de 
Entorpecentes 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, aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica instituído o Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização e 
Repressão ao tráfico e ao uso indevido de substâncias  entorpecentes  ou  que 
determinem dependência, o qual, no âmbito e segundo as peculiaridades locais, 
integrar-se-á aos sistemas federal e estadual correspondentes. 
 
     Art. 2º  - Deverão compor o Sistema Municipal  de  Prevenção,  Fiscalização e 
Repressão de Entorpecentes, os órgãos e entidades da administração municipal que 
exerçam atividades relacionadas, de alguma forma, com os aspectos referidos no 
artigo anterior, e ainda órgãos e entidades públicas e privadas, estaduais ou federais, 
convidados pela administração municipal ou com ele conveniados. 
 
     Art. 3º  - Nos termos do artigo 3º, Parágrafo   único,  da Lei  Federal nº 6.368, de 21 
de outubro de 1976, o Executivo, através de Decreto e no prazo de 90 (noventa) dias, 
estudará o Sistema Municipal de Prevenção, fiscalização e Repressão de 
Entorpecentes, definindo-lhe a organização, as atribuições e o funcionamento, 
observadas as seguintes normas mínimas: 
 
     I - Competirá  ao  Conselho  Municipal  de  Entorpecentes - COMEM,   órgão   
central   do  Sistema,  a  formação,  a   proposição e   a  propulsão  da  política  
municipal  de  prevenção, fiscalização e contenção do tráfico e do uso  indevido  de   
entorpecentes   ou   de  substâncias  que  determinem dependência, harmonizando-a 
com a federal e a  estadual. 
    II - O  Conselho  Municipal   de  Entorpecentes, diretamente subordinado ao Prefeito 
Municipal, terá ampla representação institucional e comunitária, podendo subdividir-se 
em comissões, câmaras ou turmas, temporárias ou permanentes, com competência 
plena em certas matérias conforme estabelecerão seu Regulamento e seu Regimento 
Interno, o primeiro baixado pelo Executivo  e o segundo, pelo próprio Conselho, com 
aprovação do Prefeito Municipal. 
   III - O Conselho  Municipal  de  Entorpecentes  disporá de uma Secretaria dirigida 
por um Assessor Técnico, cujo cargo  é de Provimento em Comissão, padrão da 
Tabela de          Vencimento da Municipalidade. 
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     Art. 4º  - Consideram-se de relevante  interesse  público os  serviços prestados ao 
Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEM. 
 
     Art. 5º  - As despesas  decorrentes  da  presente  Lei serão atendidas pelas verbas 
próprias do Orçamento, suplementadas, se necessário. 
 
     Art. 6º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 861/97, DE 04/11/97 
 
 
 

 
"Declara de UTILIDADE PUBLICA o 
Grupo Social Esperança." 
 

 
     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 ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica  declarado  de  UTILIDADE  PUBLICA,  o  Grupo  Social Esperança, 
sociedade  civil de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica 
própria, fundado em 16 de maio de 1995, de caráter social, ético,  moral e assistencial, 
dando-lhes apoio moral, sem quaisquer preconceitos de raça, cor ou religião, 
objetivando velar ativamente e indistintamente aos enfermos, e em especial, os mais 
carentes. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 862/97, DE 13/11/97 
 
 

"Altera o artigo 3º da Lei nº 859/97, 
de 30/09/97 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 aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica alterado o artigo 3º da Lei nº 859/97, de 30 de Setembro de 1997. 
 
                    Art. 3º  - Os valores  das  ações  deverão ser  consideradas no preço de 
mercado  
                    negociadas  pelas  corretoras   na  Bolsa  de  Valores. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 863/97, DE 18/11/97 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a proceder os trabalhos 
de conservação da Estrada Beira 
Alta, no Município de Rio Verde de 
Mato Grosso 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 aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica autorizado  o  Poder  Executivo  Municipal. a  proceder  os  trabalhos  
de  conservação  da Estrada Beira Alta, situada no Município de Rio Verde de Mato 
Grosso. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 864/97, DE 02/12/97 
 

"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a proceder a abertura do 
Crédito Adicional Especial 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 aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica  o  Poder  Executivo  Municipal. autorizado a  proceder a abertura de 
Crédito Adicional Especial, até o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para dar 
cobertura seguinte a programação de despesa não prevista no Orçamento Programa 
de 1997, do Fundo Municipal de Saúde. 
 
     1375 025 2033 - Construção da Sede da Secretaria Municipal  de Saúde. 
     Elemento de Despesa - 4.1.1.0 -   Obras   e   Instalações -  R$ 90.000,00. 
 
     Art. 2º  - O Crédito Adicional Especial aberto em decorrência  desta Lei, terá como 
contrapartida recursos da anulação parcial de dotação orçamentária abaixo 
discriminada, constante do Orçamento Programa de 1997 - Fundo Municipal de 
Saúde. 
 
     1675 486 1020 - Construção e ampliação de Postos de  Saúde e Hospitais. 
     Elemento de Despesa - 4.1.1.0  -   Obras   e   Instalações -   R$ 90.000,00. 
 
     Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 865/97, DE 02/12/97 
 
 

"Dá nova denominação de Vila em 
nossa cidade 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 aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica  denominado  de  VILA  SANTA  MARIA, a região  urbana 
compreendida entre a Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Santa Marta, Bairro Senhor 
Divino e Espólio do Senhor Benedito Pereira Nery. 
 
     Art. 2º  - A região de  que  trata  o  artigo  anterior  é a complementação da área que 
será regularizada e titulada da Vila Santa Maria que terá a mesma denominação. 
 
     Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 866/97, DE 02/12/97 
 
 

"Denomina Ruas da Vila Santa 
Maria, nesta cidade 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 aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - As Ruas da Vila Santa  Maria e  Vila  Santa  Marta terão as seguintes 
denominações: 
 
     Nº 01 - Rua Cilso Aparecido Cardoso; 
     Nº 02 - Rua Ranulfo Reginaldo dos Santos; 
     Nº 03 - Rua Brasiliano Alves de Sousa; 
     Nº 04 - Rua Arnou Florêncio da Silva entre a Vila Nossa              
     Nº 05 - Rua 5 de Maio; 
     Nº 06 - Rua Luís Martins da Cunha; 
     Nº 07 - Rua Deocleciano Francisco Dias; 
     Nº 08 - Rua Iraldo Olegário Figueiredo; 
     Nº 09 - Rua Pedro Sousa Campos; 
     Nº 10  - Rua Daniel Félix da Silva; 
     Nº 11 - Rua Agostinho Cipriano da Silva; 
     Nº 12 - Rua 23 de Dezembro; 
     Nº 13 - Rua Gilberto Reginaldo dos Santos (continuação da já  existente) 
 
     Art. 2º  - As denominações acima citadas são  de  pessoas que prestaram 
relevantes serviços a nossa cidade. 
 
     Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 867/97, DE 02/12/97 
 
 

"Declara de Utilidade Pública 
Municipal o COINTA - Consórcio 
Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Sustentável da 
Bacia do Rio Taquari." 

 
 
     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 ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica declarada de  UTILIDADE  PUBLICA  MUNICIPAL o  COINTA -  
Consórcio  Intermunicipal  para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio 
Taquari, com foro e sede na cidade de Coxim-MS. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 868/97, DE 16/12/97 
 
"Dispõe sobre a Criação do 
Conselho Municipal de Educação 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 criado nos  termos  do  artigo  190,  da  Lei  Orgânica do Município de 
Coxim, de 05/04/90, o Conselho Municipal de Educação, órgão Colegiado de caráter 
consultivo, deliberativo, normativo da política de educação no âmbito do Sistema 
Municipal de Ensino. 
  
     Art. 2º  - O  Conselho   Municipal   de   Educação   tem  por   finalidade: 
 
     I - Promover a  Política  Municipal  de  Educação  de  forma integrada às políticas e 
Planos Educacionais Federal e  Estadual, em consonância com a legislação pertinente 
em  todos os níveis. 
    II - Baixar  normas  para  o  Sistema  Municipal  de  Ensino, complementares 
àquelas baixadas pelos Conselho Nacional  e Estadual de Educação, visando atender 
às necessidades e especificidades locais. 
 
     Art. 3º  - Compete ao Conselho Municipal de Educação: 
 
     I - Assessorar o Poder Executivo Municipal na formulação da política educacional e 
na elaboração do Plano Municipal  e Educação; 
    II - Autorizar  o   funcionamento   e  reconhecer  os  cursos ministrados pelos 
estabelecimentos de ensino mantidos pelo Poder Público Municipal, pelos 
estabelecimentos de Educação Infantil mantidos pela iniciativa privada e entidades 
filantrópicas; 
   III - Fixar as diretrizes curriculares para  os  estabelecimentos do seu sistema de 
ensino, visando adequá-las  às  peculiaridades  locais,  respeitando  as normas 
estabelecidas pelos Conselhos Federal e Estadual de Educação e a autonomia das 
escolas, garantida em Lei; 
    IV - Aprovar os Regimentos Escolares dos Estabelecimentos de Ensino mantidos 
pelo Poder Público Municipal e dos Estabelecimentos  de  Educação  Infantil  mantidos  
pela iniciativa privada e entidades filantrópicas; 
     V - Interpretar, na órbita administrativa os dispositivos da legislação referente ao 
ensino; 
    VI - Propor medidas e modificações que visem  a  organização,  funcionamento, 
expansão, aperfeiçoamento e elevação da qualidade do ensino no Sistema Municipal; 
   VII- Promover sindicâncias  nos  Estabelecimentos  de  Ensino sujeitos à sua 
jurisdição; 
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  VIII- Propor, após inquérito administrativo,  a  suspensão  do  funcionamento de 
qualquer curso ou estabelecimento de  ensino do Sistema Municipal, por motivo de 
infringência da legislação de ensino ou de preceito regimental; 
    IX- Dispor sobre seu Regimento Interno; 
     X- Emitir Parecer sobre assuntos  e  questões  de  natureza pedagógica e 
educacional que lhes sejam submetidos pelo  Secretário Municipal de Educação; 
    XI Editar normas relativas: 
          a) à  organização   e   ao   financiamento  do  Sistema Municipal de Ensino; 
          b) à fiscalização dos Estabelecimentos  de  Ensino  sob  sua jurisdição; 

c)  ao tratamento especial a ser dispensado a alunos que  se revelem 
superdotados ou que sejam portadores de qualquer deficiência física ou 
mental. 

       XII - Manter intercâmbio com o Conselho Federal  de  Educação,  com o Conselho 
Estadual de  Educação  e  com  os  demais   Conselhos Municipais de Educação; 

  XIII - Exercer as demais atribuições  que  lhe  for  conferidas pela Legislação Federal, 
Estadual e Municipal. 
 
     § 1º - As deliberações do Conselho só terão validade quando aprovadas por 
maioria simples de seus membros, dependendo da homologação do Secretário 
Municipal de Educação àquelas que se refiram aos incisos II, VIII, IX e XI. 
 
     § 2º - O  Regimento  Interno   do   Conselho   Municipal  de Educação, bem assim 
suas alterações posteriores, somente entrarão em vigor após aprovados pelo 
Secretário Municipal de Educação. 
 
     Art. 4º  - O Conselho Municipal de Educação será formado por  13 (treze) membros 
efetivos e 11 (onze) suplentes nomeados pelo Prefeito Municipal dentre profissionais 
de educação, representantes de pais e alunos ou pessoas de notório saber e 
experiência em matéria de educação, representando os seguintes segmentos da 
comunidade local. 
 
     I - 02  (dois)   membros   efetivos   e   01  (um)  suplente  representando o Poder 
Executivo Municipal, por ele  indicados; 
    II - 02  (dois)  membros   efetivos   e   01   (um)  suplente representando a 
Secretaria Municipal de Ensino; 
   III - 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando a Câmara Municipal 
de Vereadores; 
    IV - 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação de Coxim - SIMTED; 
     V - 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando o Sindicato dos 
Servidores Municipais - SIMSMC de Coxim; 
    VI - 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando o Colegiado das 
Escolas Estaduais; 
   VII- 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando a Associação de Pais 
e Mestres - APMs das Escolas Municipais; 
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  VIII- 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando as Entidades 
Filantrópicas; 
    IX- 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando  a OAB; 
     X- 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando as Escolas 
Particulares; 
    XI 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando as Escolas Estaduais. 
 
     § 1º - É  vedado   o   exercício  simultâneo  da  função  de Conselheiro com o cargo 
de Secretário Municipal e com mandato eletivo. 
 
     § 2º - Será  de  04  (quatro)  anos  o  mandato do membro do Conselho Municipal 
de Educação, permitida a recondução uma única vez consecutiva ou duas alternadas. 
 
     § 3º - O membro efetivo será substituído, em suas  faltas  e impedimentos, por um 
dos suplentes, convocado na forma regimental. 
 
     § 4º - Em caso de  vaga,  em  razão  de  morte, renúncia  ou impedimento legal de 
Conselheiro, será alçado à condição de membro efetivo o suplente correspondente, 
sendo nomeado novo suplente para complementar o mandato, obedecendo os 
mesmos critérios estabelecidos neste artigo. 
 
     § 5º - As  funções   de   Conselheiro  são  consideradas  de relevante interesse 
para o Município, e o seu exercício tem prioridade sobre o de qualquer cargo público 
de que seja titular o Conselheiro. 
 
     § 6º - Perderá    o     mandato     o     Conselheiro   que,  injustificadamente, faltar a 
03 (três) Sessões consecutivas ou 06 (seis) reuniões alternadas, no decorrer do 
mandato, ou for condenado por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal. 
 
     Art. 5º  - O  Presidente  e  o  Vice-Presidente  do  Conselho Municipal de Educação 
serão eleitos por seus pares, em Sessão plenária logo após a posse, através de 
votação secreta e por maioria simples de votos. 
 
     § 1º - O  Presidente   e   o   Vice-Presidente  do  Conselho Municipal de Educação 
terão mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a recondução para mais 02 (dois) 
anos. 
 
     § 2º - Responde, judicial e extrajudicialmente pelo Conselho Municipal de 
Educação, o seu Presidente. 
 
     Art. 6º  - O  Conselho   Municipal  de  Educação  reunir-se-á  ordinariamente uma 
vez por mês e extraordinariamente sempre que convocado por seu Presidente ou por 
1/3 (um terço) dos Conselheiros. 
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     Art. 7º  - São órgãos deliberativos do Conselho Municipal de Educação: 
 
     I - O  Plenário, constituído   por  todos  os  seus  membros  efetivos; 
    II - As Câmaras, que examinarão  as  matérias  específicas  a elas atribuídas,  
orientando,  quando  for  o  caso,  as decisões do Plenário. 
 
     § 1º - A competência do Plenário, bem  como  a  organização, instalação e 
competência das Câmaras, serão definidas em Regimento Interno. 
 
     § 2º - Para o desenvolvimento de suas atividades, o Conselho Municipal de 
Educação contará com uma Secretaria Geral, composta por funcionários do Quadro 
Permanente da Prefeitura Municipal. 
 
     Art. 8º  - Cabe à Secretaria Municipal de Educação  prover  a manutenção e o 
fornecimento do material permanente e de consumo necessário ao funcionamento do 
Conselho Municipal de Educação, bem como a responsabilidade de lotar pessoal 
técnico e administrativo. 
 
     Art. 9º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 869/97, DE 16/12/97 
 

"Autoriza o Poder Executivo a Contratar 
financiamento com a Caixa Econômica Federal, a 
oferecer garantias 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  autorizado  a contratar e garantir financiamento 
com a Caixa Econômica Federal  até o valor em moeda corrente e legal de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinados à execução de empreendimentos 
integrantes do Programa de atendimento Habitacional através do Poder Público - 
PRO-MORADIA. 
 Parágrafo  Único  - O   Poder   Executivo   Municipal   deverá encaminhar ao Poder 
Legislativo, no momento da execução das obras, Projeto de Aditamento a esta Lei, 
atendendo disposto no artigo 118 da Lei Orgânica Municipal. 
 Art. 2º  - Para a  garantia  do  principal  e acessórios dos  financiamentos pelo 
Município para a execução de obras, serviços e equipamentos, observada a finalidade 
indicada no Art. 1º , fica o Poder Executivo autorizado a utilizar parcelas de quotas do 
Fundo de Participações dos Municípios e ou do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Produção de Serviços de Transportes Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS  e do produto de arrecadação de outros 
impostos, na forma da legislação em vigor, e, na  hipótese de sua extinção, os fundos 
ou impostos que venham substituí-los, bem como, na sua insuficiência, parte dos 
depósitos bancários, conferindo a Caixa Econômica Federal, os poderes bastantes 
para que as garantias possam ser prontamente exeqüíveis no caso de 
inadimplemento. 
 Parágrafo  Único  - Os  poderes  previstos   neste  artigo  só poderão ser exercidos 
pela Caixa Econômica Federal na hipótese do Município não ter efetuado, no 
vencimento, o pagamento das obrigações assumidas nos contratos de empréstimo 
celebrado com a Caixa Econômica Federal.  
 Art. 3º  - O Poder Executivo consignará nos orçamentos anual  e plurianual do 
Município, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos para os empréstimos por 
ele contraídos, dotações suficientes à  amortização do principal e acessórios 
resultantes do cumprimento desta Lei. 
 
 Art. 4º  - O Poder Executivo baixará os atos próprios para a regulamentação da 
presente Lei. 
  

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

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 870/97, DE 16/12/97 
 

"Autoriza o Poder Executivo a Contratar 
financiamento com a Caixa Econômica Federal, a 
oferecer garantias 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 autorizado  a  contratar  e garantir financiamento 
com a Caixa Econômica Federal  até o valor em moeda corrente e legal de R$ 
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), destinados à execução de empreendimentos 
integrantes do Programa  PR_-SANEAMENTO. 
 
 Parágrafo  Único  - O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar ao Poder 
Legislativo, no momento da execução das obras, Projeto de Aditamento a esta Lei, 
atendendo disposto no artigo 118  da Lei Orgânica Municipal. 
 
 Art. 2º  - Para a garantia  do  principal  e  acessórios dos financiamentos pelo 
Município para a execução de obras, serviços e equipamentos, observada a finalidade 
indicada no Art. 1º , fica o Poder Executivo autorizado a utilizar parcelas de quotas do 
Fundo de Participações dos Municípios e ou do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Produção de Serviços de Transportes Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS  e do produto de arrecadação de outros 
impostos, na forma da legislação em vigor, e, na  hipótese de sua extinção, os fundos 
ou impostos que venham substituí-los, bem como, na sua insuficiência, parte dos 
depósitos bancários, conferindo a Caixa Econômica Federal, os poderes bastantes 
para que as garantias possam ser prontamente exeqüíveis no caso de 
inadimplemento. 
 Parágrafo  Único  - Os  poderes previstos   neste  artigo  só poderão ser exercidos 
pela Caixa  Econômica Federal na hipótese do Município não ter efetuado, no 
vencimento, o pagamento das                      obrigações assumidas nos contratos de 
empréstimo celebrado com a Caixa Econômica Federal.  
 Art. 3º  - O Poder Executivo consignará nos orçamentos anual e plurianual do 
Município, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos para os empréstimos por 
ele contraídos, dotações suficientes à  amortização do principal e acessórios 
resultantes do cumprimento desta Lei. 
 Art. 4º  - O Poder Executivo baixará os atos próprios para a regulamentação da 
presente Lei. 
  
Art. 5º  - Esta   Lei  entrará  em  vigor   na  data  de  sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 871/97, DE 16/12/97 
 
"Declara de UTILIDADE PUBLICA a 
Associação de Pais e Mestres da 
Escola Estadual de Pré-Escolar, 1º 
e 2º Graus "Pedro Mendes 
Fontoura." 
 

 
     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 PUBLICA, a Associação de Pais e Mestres 
da Escola Estadual de Pré-Escolar, 1º e 2º Graus "Pedro Mendes Fontoura", entidade 
de cunho social e educativo, com personalidade jurídica própria, fundada em  30 de 
Maio de 1981, de caráter educacional, sem quaisquer preconceitos e fins lucrativos, 
objetivando congregar pais e mestres, a fim de colaborar no processo educacional, na 
assistência ao educando e na integração da família-escola-comunidade. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 872/97, DE 23/12/97 
 

"Estima a RECEITA e fixa a 
DESPESA do Município de COXIM-
MS., para o exercício de 1.998." 

 
     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 1.998, estima a receita e fixa as despesas 
em igual valor de R$ 9.815.000,00 (nove milhões e oitocentos e quinze mil reais) 
discriminados pelos anexos desta Lei. 
 
 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 desta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento. 
 
1.    RECEITA DO TESOURO 
 
1.1   RECEITAS CORRENTES 
   - Receita Tributaria                 R$ 1.035.000,00 
   - Receita Patrimonial              R$      30.000,00 
   - Transferências Correntes    R$ 6.359.000,00 
   - Outras Receitas Correntes  R$    860.000,00   R$ 8.284.800,00      
 
1.2    RECEITAS DE CAPITAL 
 
   - Operações de Crédito         R$   100.000,00 
   - Alienações de Bens             R$     20.000,00 
   - Amort. de Empréstimos      R$      40.000,00 
   - Transferências de Capital  R$ 1.370.000,00 
   - Outras Receitas de Capital R$               0,00   R$ 1.530.000,00 
 
                                    TOTAL.........................................................................         R$ 
9.815.000,00 
 
 Art. 3º  - A DESPESA total do Orçamento ascende a R$ 9.815.000,00 (nove 
milhões e oitocentos mil reais) importando o Orçamento Fiscal em R$ 8.552.900,00 
(oito milhões, quinhentos e cinqüenta e dois mil e novecentos reais) e o Orçamento de 
Seguridade Social em R$ 1.262.100,00 (hum milhão, duzentos e sessenta e dois mil e 
cem reais). 
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 Art. 4º  - A DESPESA será realizada de acordo com as  especificações constantes 
dos quatros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento: 
 
DESPESA 
 
DESPESA POR CATEGORIA ECON_MICA 
   - Despesas Correntes    R$ 7.072.900,00 
   - Despesas de Capital   R$ 2.742.100,00 
 
              TOTAL                 R$ 9.815.000,00 
 
I - DESPESAS POR órgãoS 
 
 - PODER LEGISLATIVO 
 
 0100 Câmara Municipal                            R$   715.000,00 
 
 
 - PODER EXECUTIVO 
 
 0200 Gabinete do Prefeito                                                       R$   202.000,00 
 0300 Assessoria Jurídica                                                        R$    110.000,00 
 0400 Assessoria de Imprensa                                                 R$      97.900,00 
 0500 Coordenadoria de Promoção e Assist Social                R$    383.600,00 
 0600 Encargos Gerais do Município                                       R$    808.000,00 
 0700 Asses. Desenv. Econom. e Meio Ambiente                   R$    159.500,00 
 0800 Secretaria Munic. de Educação Cultura   e Esportes   R$ 3.282.000,00 
 0900 Secret. Mun. de Saúde e Higiene Pública                     R$    833.500,00 
 1000 Secret. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos                 R$ 2.500.000,00 
 1100 Secret. Mun. de Admin. e Planej. e Finanças                R$    723.500,00 
 TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO   R$  9.815.000,00 
 
 Art. 5º  - Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 
 I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por 
cento) do total da Despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios 
as fontes referidas nos incisos I a III do Art. 43  da Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1964; 
 II - realizar Operações de Créditos por Antecipação da Receita, conforme 
permissão contida no Parágrafo  8º do Art. 16 5, e dentro dos limites estabelecidos no 
inciso III do Art. 16 7 ambos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
 
 Parágrafo  Único  - Fica autorizado e não será computado para efeito do limite no 
inciso I deste artigo a abertura de créditos suplementares: 
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 I - para atender despesas com pessoal encargos sociais; 
 II - à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito autorizado por Lei; 
 III - à conta de recursos transferidos da União e do Estado sob forma de auxílios, 
convênios ou subvenções. 
 
 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. 
 
 Art. 7º  - Ficam aprovadas, conforme especificações quadros anexos. 
 
 I - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de 
Saúde e Higiene Pública, que estima a receita e fixa a despesa para exercício de 
1.998, em R$ 1.475.000,00 (hum milhão quatrocentos e setenta e cinco mil reais). 
 II - O orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, vinculado a 
Coord. de Promoção e Assistência Social, que estima a receita e fixa a despesa para 
exercício de 1.998, em R$  109.600,00 (cento e nove mil e seiscentos reais). 
 III - O orçamento do Fundo Municipal do Bem Estar Social, vinculado a Coord. de 
Promoção e Assistência Social, que estima a receita e fixa a despesa para exercício 
de 1.998, em R$  212.000,00 (duzentos e doze mil reais). 
 IV - O orçamento do Instituto Municipal de Assistência Social (IMASC), vinculado 
aos Encargos Gerais do Município, sob a supervisão da Secretaria Municipal de 
Administração Planejamento e Finanças, que estima a receita e fixa a despesa para o 
exercício de 1.998, em R$  491.000,00 (quatrocentos e noventa e hum mil reais). 
 
 Art. 8º  As autorizações contidas nos artigos 5º e 6º desta Lei, são extensivos aos 
orçamentos dos Fundos de que tratam os incisos I a IV do Art. 7º . 
 
 
     Art. 2º  - Esta LEI entrará em vigor em 1º de janeiro de 1.998, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 873/97, DE 23/12/97 
 

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

 
     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 desafetado  como  de  uso  comum, passando  a fazer parte do 
Patrimônio da Municipalidade como de uso dominical, o imóvel localizado no lote nº 
08, Quadra 103, Rua das Rosas/Rua dos Girassóis, Bairro Cidade do Senhor Divino - 
Coxim-MS, com área de 356,82 m² (trezentos e cinqüenta e seis metros e oitenta e 
dois centímetros quadrados), com os seguintes limites e confrontações:  
AO SUL  : com 37,94 metros para a Rua das Rosas;    
AO LESTE: com 25,04 metros para a Rua dos Girassóis; e    
AO OESTE: com 28,50 metros para o lote nº 09.  
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 874/97, DE 23/12/97 
 
 

"Altera a Lei Municipal nº 854/97, de 
11/07/97, nos pontos 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 alterado o Parágrafo  terceiro do  artigo  3º,    em sua redação: 
 
          § 3º - Fica estipulado o número de 01  (uma)  Moto-Táxi para cada 1.000 (mil) 
habitantes, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e  Estatística - 
IBGE. 
 
     Art. 2º  - Acrescenta-se o Parágrafo  4º ao artigo 3º, da Lei  nº 854/97. 
 
          § 4º - Para   cumprimento    do   Parágrafo    terceiro,  considerar-se-á  a  mais  
uma  Moto-Táxi, quando a centena for superior a 500. 
 
     Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 875/97, DE 23/12/97 
 

"Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino  Fundamental e de 
Valorização do Magistério. 

 
     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 criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e  Controle  Social  
do  Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização 
do Magistério, nos termos do artigo 4º, § 1º, Inciso IV, da Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996. 
 
     Art. 2º  - O Conselho será composto por 07 (sete) membros com  seus respectivos 
suplentes, indicados para o mandato de 02 (dois) anos, permitindo-se uma 
recondução, a saber: 
 
          I - 01 (um) Representante da  Secretaria  Municipal  de  Educação;                                           
         II - 01 (um) Representante dos professores  das  Escolas Públicas Municipais do 
Ensino Fundamental - SINSMC; 
        III - 01 (um)  Representante  das  Escolas  Estaduais  do  Ensino Fundamental, - 
SIMTED; 
         IV - 01 (um) Representante de Pais de alunos das Escolas Públicas de Ensino 
Fundamental; 
          V - 01 (um)  Representante  do  Conselho  Municipal  de Educação; 
         VI - 01 (um)  Representante   do   Conselho  Tutelar  da Criança e do 
Adolescente; 
        VII- 01 (um) Representante  dos  Diretores  das  Escolas  Públicas do Ensino 
Fundamental. 
 
     Parágrafo  Único  - Os membros do Conselho, Representantes de órgão 
governamental, serão indicados por  suas respectivas Secretarias, e os demais serão 
eleitos em Assembléia Geral de suas respectivas entidades, convocadas  
especificamente para esse fim. 
 
     Art. 3º  - Em caso de vacância, a substituição dar-se-á pelo  mesmo processo 
previsto no Parágrafo  Único  do artigo 2º. 
 
     Art. 4º  - O mandato de cada membro do Conselho  será  de  02  (dois) anos. 
 
     § 1º - Será permitida a recondução por mais 02 (dois) anos. 
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     § 2º - Ocorrendo vaga no Conselho, será nomeado novo membro que completará o 
mandato do anterior. 
 
     Art. 5º  - Os  membros   do   Conselho   deverão  residir no Município de Coxim. 
 
     Art. 6º  - Compete ao Conselho: 
 
          I - Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos Recursos 
do Fundo; 
         II - Supervisionar a  realização  do  Censo  Educacional  Anual, realizado pelo 
MEC; 
        III - Examinar os registros  contábeis  e  demonstrativos dos gerenciamentos 
mensais e atualizados relativos aos recursos repassados à conta do Fundo. 
      
     Parágrafo  Único  - O  Conselho   terá   autonomia   em   suas decisões. 
 
     Art. 7º  - O Conselho terá sua sede  e  dependências  cedidas para este fim pelo 
Poder Público Municipal, que também se responsabilizará pela cedência de material 
de expediente. 
 
     Art. 8º  - A função  de  Conselheiro  é  de  caráter  público relevante, não 
percebendo quem exerce, remuneração a qualquer título. 
 
     Art. 9º  - As   reuniões   ordinárias   do   Conselho   serão realizadas mensalmente, 
podendo haver convocações extraordinárias, através de comunicação por escrito, por 
qualquer de seus membros ou pelo Secretário Municipal de Educação. 
 
     Art. 10  - O Conselho  elaborará  seu  Regimento  Interno no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar de sua constituição. 
 
     Art. 11  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 876/97, DE 23/12/97 
 
 

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

 
 
     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 desafetado  como  de  uso  comum, passando  a fazer parte do 
Patrimônio da Municipalidade como de uso dominical, o imóvel constituído por parte da 
Rua Laguna, na Vila Santa Clara, neste município de Coxim-MS., com área de 
1.551,85 m² (hum mil, quinhentos e cinqüenta e um metros, e oitenta e cinco 
centímetros quadrados), com os seguintes limites e confrontações:  
 
     AO NORTE: medindo   20,50   (vinte   metros   e    cinqüenta  centímetros para a 
Rua Coronel Pedro Severo e  trecho da Rua Laguna; 
 
     AO SUL  : medindo 24,00 (vinte e quatro metros) para  o  Rio Taquari; 
     AO LESTE: medindo   70,00  (setenta  metros)  para  quem  de direito; e 
     AO OESTE: medindo 81,40 (oitenta  e  um  metros  e  quarenta centímetros) para 
quem de direito, conforme  Memorial Descritivo de Locação, parte do Mapa da Vila 
Santa Clara, Croqui demonstrativo e Termo de  Vistoria de locação, todos fornecidos 
pela Secretaria Municipal de Obras de Coxim-MS., e  anexos ao presente Projeto. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 877/97, DE 23/12/97 
 
 

 
"Declara de UTILIDADE PUBLICA a 
Associação dos Produtores de Leite 
do Coxim e 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 declarado de UTILIDADE PUBLICA, a Associação dos produtores de 
Leite do Coxim e região, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica própria, fundada em 02/02/97, de caráter congregacional, sem 
quaisquer preconceitos, com o objetivo de congregar associados produtores de leite 
"in natura" neste município. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 


