
 
 

LEI Nº 878/98, DE 19/02/98 
 
 

                            "Dispõe   sobre   a   alteração 
                            da  redação  do  Art. 4º, § 1º,   

                            da Lei nº 868/97, de 16/12/97". 
 

 
 
      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 alterada a redação do Art. 4º , § 1º,  da  Lei nº 868/97, de 16/12/97, 
passando a ser redigida da seguinte forma: 
 
          Art. 4º - ...  
                
               § 1º - É vedado   o   exercício   simultâneo   da   função  
                      de  Conselheiro  como  cargo de Secretário Munici- 
               pal  e  mandato  eletivo  a cargo po lítico conforme a Lei 
              Orgânica. 
 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 19 de Fevereiro de 1998 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 



 
 

 

LEI Nº 879/98, DE 24/03/98 
 
 

"Declara de UTILIDADE 
PÚBLICA a Loja      Maçônica    
Vigilantes    do Taquari, nº 3006". 

 
 
     O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM,  ESTADO   DE  MATO GROSSO DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica declarada de  UTILIDADE  PÚBLICA   a  Loja Maçônica Vigilantes do 
Taquari  nº  3006,  instituição  iniciática,   filosófica, progressista e filantrópica, sem  fins  
lucrativos,  com    personalidade jurídica própria, fundada em 21 de dezembro de 1996, cujo 
objetivo é a prática desinteressada da beneficência e o incentivo à instrução e à cultura. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 24 de Março de 1998 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 880/98, DE 14/04/98 
 
 

"Dispõe  sobre  a  redução  da multa em  
40%  (quarenta  por cento) da Dívida ativa, 
para os anos de 1992 a 1996". 

 
 
     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  - Dispõe sobre a redução em  40%  (quarenta por cento) o valor da Dívida 
Ativa, referente aos Exercícios de 1992 a 1996. 
 
   Art. 2º  - Este benefício será concedido  pelo  prazo de   240 (duzentos e quarenta) 
dias a contar da sanção desta Lei, devendo o contribuinte rocurar a Empresa 
responsável pela cobrança do débito. 
 
  Parágrafo Único  - O pagamento da Dívida  Ativa  de que                      trata o "caput" 
desta Lei, poderá ser efetuado em até 08 (oito) parcelas iguais e vincendas a cada 30 
(trinta) dias, não podendo ultrapassar o Exercício Financeiro de 1998, quando se 
expirará o prazo do      benefício. 
 
    Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
   
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 14 de Abril de 1998 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 881/98, DE 12/05/98 
 
 

"Dispõe  sobre denominação de Ruas  do 
Conjunto Habitacional Pé-de-Cedro". 

 
 
     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 as Ruas do Conjunto Residencial Pé-de-Cedro com os 
seguintes nomes: 
 
     Acesso A: Rua da Manga; 
     Acesso B: Rua do Abacate; 
     Acesso C: Rua do Caju; 
     Acesso D: Rua da Carambola; 
     Acesso E: Rua do Tamarindo; 
     Acesso F: Rua da Acerola; 
     Acesso I: Rua da Jabuticaba. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 12 de Maio de 1998 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 882/98, DE 19/05/98 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Especial que menciona 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 abrir Crédito Especial 
Suplementar no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), para 
compor o Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Coxim-MS., no 
Exercício Financeiro de 1998. 
 
     Parágrafo Único  - O Crédito Especial a ser aberto face as disposições desta Lei, 
terá como fonte de recursos as Receitas de Transferências e outras recebidas e 
auferidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Coxim-MS., no transcurso 
deste Exercício Financeiro. 
 
     Art. 2º  - Fica aprovado o Orçamento de Fundo Municipal de Assistência Social que 
tem a sua Receita estimada em R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), e 
sua Despesa fixada em igual valor para este Exercício Financeiro. 
 
     Art. 3º  - O Crédito Especial a ser aberto consoante as disposições desta Lei, e que 
disporá sobre o Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conterá na forma 
de seus Anexos todos os Quadros Demonstrativos da Receita e Despesa, com os 
níveis de detalhamento e Tabelas Explicativas de que trata a Lei Federal nº 4.320. de 
17 de março de 1964. 
      
     Art. 4º  - As autorizações contidas nos artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 872/97, de 
23 de dezembro de 1997, são extensivos ao Orçamento deste Fundo. 
 
     Art. 5º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 19 de Maio de 1998 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



LEI Nº 883/98, DE 19/05/98 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder a abertura   de   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, no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), para 
atender a seguinte programação de Despesa não prevista no Orçamento-Programa de 
1998, do Poder Executivo Municipal. 
 
          I - R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) à Coordenadoria de promoção e 
Assistência Técnica Social, para atender o Programa de Trabalho  abaixo discriminado: 
 
          15814862047 - Transferência ao Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
               3.2.1.4...................R$  80.000,00           
               4.3.1.3...................R$   7.000,00  
 
 
   Art. 2º  - O Crédito Adicional Especial aberto em decorrência desta Lei, terá como 
contrapartida recursos alocados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços 
Urbanos no Programa de Trabalho abaixo discriminado: 
     
               4.1.1.0...................R$  87.000,00 
 
    Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 19 de Maio de 1998 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 



 

LEI Nº 884/98, DE 19/05/98 
 
 

 
  "Dispõe sobre denominação de Praça de 
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  "NOÊMIA  SERROU CAMY DE ARAÚJO , a Praça 
que margeia o Rio Taquari, localizada na confluência das Ruas Coronel Ponce e 
Antônio João, Centro desta cidade. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 19 de Maio de 1998 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LEI Nº 885/98, DE 21/05/98 
 

 "Altera  a  Lei Municipal nº 818/95, de 
24/11/95, que trata da autorização do Poder  
Executivo Municipal a efetuar permuta de 
imóvel com a União." 

 
     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  efetuar a permuta do imóvel 
do domínio do Município, objeto da matrícula nº 16.791 do Registro de Imóveis da 
Circunscrição da Comarca de Coxim/MS, com área de 160.039,64 m² (cento e sessenta 
mil, trinta e nove metros quadrados e sessenta e quatro centímetros quadrados), dentro 
dos seguintes limites: O marco 01 , encontra-se cravado ao lado da rodovia Campo 
Grande/Cuiabá. Descrição de área: do marco 01, seguindo no rumo 77º 28' 24'' -SE e 
com a distância de 1.351,281 metros, localiza-se o marco 02; do marco 02 , seguindo 
no rumo 12º 32' 49'' -SW e com a distância de 99,870 metros, localiza-se o marco 03; 
do marco 03 , seguindo no rumo 77º 19' 25'' -NW e com a distância de 1.172,978 me-
tros, localiza-se o marco 04; do marco 04 , seguindo no rumo 12º 32' 49'' -SW e com 
distância de 117,27 metros, localiza-se o marco 05; do marco 05 , seguindo no rumo 
68º 02' 39'' -NW e com a distância de 99,649 metros, localiza-se o marco 06; do marco 
06, seguindo no rumo 75º 01' 16'' -SW e com a distância de 51,566 metros, localiza-se 
o marco 07; do marco 07 , seguindo no rumo 27º 10' 15'' -NW e com distância de 
192,266 metros, localização o marco 08; do marco 08 , seguindo no rumo 63º 10' 11'' -
NE e com a distância de 115,049 metros, localiza-se o marco 01 , ponto de origem da 
presente descrição, fechando-se assim o  o polígono de 08 (oito) lados, com um 
perímetro de 3.199,929 metros e uma área de160.039,64 m². Confrontaç·es: Ao norte, 
com área do antigo Aeródromo de Coxim; Ao Sul, com terras devolutas e com lote-
amento da cidade de Coxim. 
 
     Art. 2º  - A permuta dar-se-á  por  escritura  pública e  transcrição e Registro no 
competente Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de 
Coxim/MS. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 21 de Maio de 1998 



 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 



LEI Nº 886/98, DE 26/06/98 
 

 "Autoriza o Executivo Municipal a oferecer 
por doação, imóvel aos mutuários 
selecionados pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de 
Mato Grosso do Sul - CDHU/MS., para 
construção de Unidades Habitacionais." 

 
 
     O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova em 
Sessão Extraordinária, e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art 1º  - Fica o Poder  Executivo  Municipal  de Coxim,  Estado de Mato Grosso do 
Sul, autorizado a oferecer por doação, lotes de terrenos aos futuros mutuários 
selecionados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de Mato 
Grosso do Sul - CDHU/MS., para construção de Unidades Habitacionais, os já locados 
e demarcados, em uma área de 02 (dois) hectares do terreno desmembrado da 
Fazenda Barra do Riozinho, conforme declaração de Utilidade Pública, através do 
Decreto nº 115/97. 
 
     Art. 2º  - Nos imóveis descritos no artigo 1º o seu valor unitário não poderá integrar o 
preço da construção da moradia no local, porém poderá ser agravado por direito real de 
garantia ao pagamento pela edificação à CDHU/MS ou agente empreendedor com 
quem esta contratar. 
 
     Art. 3º  - As obras terão no prazo  máximo  de  01 (hum)  ano, a contar da data de 
doação, caso isso não ocorra no prazo implicará na revogação da presente doação, 
retornando, nesse caso, o imóvel doado ao Patrimônio Público Municipal. 
 
     Parágrafo Único  - O prazo acima  poderá  ser prorrogado  por igual período, antes 
do seu vencimento, desde que através de requerimento com justificativa da donatária 
ou de quem esta contratar e deferimento da doadora. 
 
     Art. 4º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 21 de Maio de 1998 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 



 

LEI Nº 887/98, DE 03/07/98 
 

"Aprova o Plano Plurianual de Inves-
timentos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COXIM, para o 
triênio de 1998/2000." 

 
 
     O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova, e eu 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - O Plano Plurianual de Investimentos do Município de Coxim, para o triênio 
1998/2000, constituído pelos Anexos integrantes desta lei, estima para o período as 
Despesas de Capital em R$ 9.679.613,00 (nove milhões, seiscentos e setenta e nove 
mil, seiscentos e treze reais). 
 
     Art. 2º  - Os recursos destinados  ao  financiamento das despesas de capital 
estimados no Pleno Plurianual de Investimentos para o triênio 1998/2000, são assim 
distribuídos: 
 
RECEITAS DE CAPITAL     1998                   1999                2000          
Super.do Orç. Corrente 1.211.900,00 1.393.685,00 1.672.422,00  
TOTAL.........................................................................    4.278.007,00 
 
Operações de Crédito..    100.000,00    115.000,00    138.000,00    
TOTAL.........................................................................       353.000,00 
 
Alienação de Bens.........     20.000,00     23.000,00     27.600,00     
TOTAL......................................................................           .70.600,00 
 
Amort.de Empréstimos..     40.000,00     46.000,00     52.200,00    
TOTAL.......................................................................         141.200,00 
 
Transf. de Capital....  1.370.200,00  1.570.730,00  1.890.876,00  
TOTAL.......................................................................      4.836.806,00 
 
T O T A L.............  2.742.100,00  3.153.415,00  3.784.098,00      
...................................................................................      9.679.613,00 
 
     Art. 3º  - As despesas de capital, programadas com base nos recursos considerados 
disponíveis, desdobrar-se-ão na seguinte forma. 
 
  DESPESAS POR FUNÇÃO 1998                1999                  2000           



 
01 - Legislativo.................    66.000,00       75.900,00         91.080,00     
TOTAL.............................................. ..........................       232.980,00 
 
03 - Adm e Planej...........  493.500,00    567.525,00    681.030,00  
TOTAL.............................................. ..........................     1.742.055,00 
 
04 - Agricultura................      15.000,00     17.250,00     20.700,00     
TOTAL.............................................. ............................        52.950,00 
 
08 - Educ. e Cultura... .........  567.000,00     652.050,00    782.460,00   
TOTAL.............................................. ............................   2.001.510,00 
 
09 - Energ. e Rec. Mun.........     5.000,00         5.750,00        6.900,00      
TOTAL.............................................. .............................       17.650,00 
 
10 - Habit. e Urbanismo 1.391.000,00 1.599.650,00 1.919.580,00  
TOTAL.............................................. ..........................     4.910.230,00 
 
11 - Indús. Com e Serv.......     37.500,00        43.125,00     51.750,00     
TOTAL.............................................. ...........................       132.375,00 
 
13 - Saúde e Saneamento        63.500,00       73.025,00     87.630,00     
TOTAL.............................................. ..........................        224.155,00 
 
16 - Transporte...................       55.000,00      63.250,00     75.900,00     
TOTAL.............................................. ..................................194.150,00 
 
T O T A L...................... ... 2.742.100,00  3 .153.415,00  3.784.098,00   
 ...................................................................................... 9.679.613,00 
 
 
 
 



 
     Art. 4º  - Na  elaboração  das  propostas  orçamentárias anuais, do período serão 
ajustadas as importâncias consignadas aos Projetos e Atividades, podendo, em de-
corrência da alteração da Receita, ser criados novos, suprimido ou reformulados 
Projetos e Atividades constantes dos Anexos desta Lei. 
 
  Parágrafo Único  - As importâncias referentes aos Exer-                     cícios de 1998 e 
2000, estimados a preços de 1998, serão corrigidos monetariamente, por ocasião da 
elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes àqueles Exercícios. 
 
     Art. 5º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
     OBS: Os Anexos estão apenso à Lei Municipal nº 887/98. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 03 de Julho de 1998 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 888/98, DE 03/07/98 
 

"Dispõe sobre as Diretrizes para  Ela-
boração  e  Execução da Lei Orçamentária  
Anual  de 1999, 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 eu 
sanciona a seguinte Lei: 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
     Art. 1º  - Fica estabelecidas, para o Exercício de 1999, 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 - bolsa escolar; 
               b) melhoria do atendimento a área de saúde e  ações  preventivas - ampliação 
de Unidade Hospitalar; 
               c) proteção à criança e ao adolescente; 
               d) assistência alimentar e nutricional; 
               e) saneamento; 
               f) apoio à cultura e desporto. 
 
         II - Recuperação e consolidação da infra-estrutura  urbana e rural; 
        III - Habitacional  e  popular - desapropriação para construção; 
        IV - Outros objetivos e metas. 



 
     Art. 3º  - As prioridades definidas  no  artigo anterior terão precedência na alocação 
dos recursos de 1999, 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 do 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 Orçamentá              ria 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 189 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. 
 



     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 "deficit" ou "superavit" 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 1999, 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 município, 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 1999; 
         V - Os elementos de que tratam os incisos I a V do  artigo 138 da Lei Orgânica 
Municipal. 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES ESPECIFICADAS PARA O  

PODER LEGISLATIVO 
 
     Art. 11  - A semelhança do que contém  no  artigo  56 da Constituição Estadual, e 
por inexistência de disposiç·es análogas na Lei Orgânica do Município, fica estipulado o 
limite de 10% (dez por cento) da Receita Corrente do Município para elaboração de 
Propostas do Poder Legislativo Municipal. 
 
  Parágrafo Único  - No transcurso da execução orçamentária do Exercício de 1999, o 
percentual de que trata o "caput" deste artigo, será repassado com  base na Receita 
Corrente efetivamente arrecadada, tendo  como base de cálculo a Receita do mês 
anterior. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO  

DO ORÇAMENTO 
 
     Art. 12  - Na programação das Despesas serão observadas  as seguintes restriç·es 
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 1998, salvo no caso de 
comprovada insuficiência decorrente de expansão patrimonial, incremento físico de 
serviços prestados à Comunidade ou de novas atribuições recebidas no Exer-              
cício de 1998. 
 
     Art. 13  - A Lei Orçamentária para 1999, destinará aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da Receita re-
sultante de impostos na forma prevista no artigo 189 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 1998 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, 
ressalvados os relacionados com as prioridades estabelecidas nos Anexos I e II,  desta 
Lei. 
        II - Aquisição de mobiliários  e  equipamentos ressalvadas as relativas a reposição 
de bens que  forem necessários para instituição e manutenção dos fundos e as 
relacionadas com as prioridades estabelecidas nos Anexos I e II, desta  Lei. 
        III - Pagamento  a  qualquer  título,  a servidor da administração direta ou indireta 
por serviços  de consultoria e assistência técnica ou entidade a que pertence o servidor 
ou àquele em que estiver eventualmente lotado. 
 
     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, 
dotaç·es relativas às Operações de Créditos contratadas e aprovadas. 
 
     Art. 17  - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, bem como em suas alterações, 
de dotações orçamentárias 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 entidade 
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 DO ORÇAMENTOS FISCAL  

E DA SEGURIDADE 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 financeiros 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 nos Anexos I e II desta 
Lei, as quais competirá também acompanhar e avaliar a respectiva execução física dos 
Projetos. 

CAPÍTULO VI 
DAS DIRETRIZES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 

 
       Art. 21  - Na programação de investimentos serão observadas as prioridades 
constantes dos Anexos I e II desta Lei. 
     § 1º - Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre novos 
Projetos. 
 
     § 2º - Não poderão ser programados novos Projetos: 
 
         I - A custa de 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, pelo menos, 20% (vinte por cento) de todos 
os Projetos em andamento no âmbito de cada Unidade Orçamentária, estendido ao 
Exercício de 1999. (Emenda de Redação nº 001/98). 
 

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 1999, 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 1999, poderão ser feitas independentemente do limite de abertura de 
Créditos Adicionais observadas as exigências contidas no parágrafo 1º do artigo 43, da 
Lei nº 4.320/64. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA  

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
     Art. 24  - Ocorrendo alterações na Legislação Tributária no decorrer de 1999, 
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 vinculaç·es 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 1999, exceção 
feita aos casos de comprovada necessidade e excepcional interesse público. 
 
     Art. 27  - A prestação de Contas Anual do Município incluirá Relatórios de execução 
na forma e com o detalhamento apresentado pela Lei Orçamentária. 
 
     Art. 28  - A Proposta  Orçamentária  do  Município para 1999, será encaminhada à 
Câmara Municipal, pelo Poder Executivo, até 30 de outubro de 1998. 
 
     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 138, e parágrafo 2º, do artigo 136, 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, informaç·es relativas aos as-
pectos 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 alteraç·es  nos  Quadros  de  Detalhamento da Despesa que se impuserem 
necessários, serão autorizadas pelo Prefeito. 
 
     Art. 33  - Os  acréscimos  decorrentes  da  correção dos  valores de que trata o artigo 
9º, Inciso I, desta Lei, serão alocados na Quota de Regularização Orçamentária - QRO - 
ficando condicionada a sua liberação a efetiva comprovação de ingresso na Receita. 
 
 Art. 34  - O Poder Executivo  encaminhará  ao  Poder Legislativo, na abertura da 
Sessão Legislativa, Relatório detalhado sobre a execução dos Orçamentos Fiscal e de 
Seguridade Social, classificados por grupos de despesas e fontes, segundo: 
 
          I - órgão; 
         II - Unidade Orçamentária; 
        III - Função; 
         IV - Programa; 
          V - Subprograma; 
         VI - Projeto e Atividade. 
 
     Art. 35  - Se o Projeto  de  Lei  Orçamentária  não  for aprovado até 31 de dezembro 
de 1998, 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. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 03 de Julho de 1998 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 



ANEXO I 
 

PRIORIDADES A SER OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO  
DO ORÇAMENTO FISCAL PARA O  

EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO 2000. 
 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 re-
petência, inclusive da criança da bolsa/escola; 
   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  Escolas 
Municipais nos Bairros e interior que tecnicamente provar a sua necessidade; 
     g) Aquisição de veículos de transportes escolares; 
     h) 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; 
     i) Implementar escolas de 1º grau, bem como laboratório de informática de 
associações não governamentais; 
     j) Criação de passes escolares para alunos carentes a fim de se deslocarem de seus 
Bairros para estudar na  Sede. (Emenda Aditiva nº 007/98). 
 
 II - RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA   
      URBANA E RURAL 
 
    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 sua 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; 
    i) Dar seqüência às redes d'água e energia elétrica nos bairros sem infra-estrutura 
que tecnicamente provar sua 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; 
     o) Ampliação do Cemitério; 
  
 III - 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; 
     c) Construção do Ginásio de Esportes. 
 
 IV - MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA. 
 
     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; 
     c) Firmar convênios com a União e/ou Estado, objetivando estabelecer mecanismos 
que possam tornar mais eficientes as ações destinadas a implementar os Projetos de 
Reordenação Fundiária, amparadas pela Lei Complementar nº 093, de 04/02/98 (Banco 
da Terra):   (Emenda Aditiva nº 008/98); 
     d) Implantar o Programa de  "Cinturão Verde"  a  fim de beneficiar os pequenos 
proprietários rurais, dando-lhes assistência técnica adequada; (Emenda Aditiva  nº 
008/98); 
     e) Criar o Posto  de  Atendimento  ao  pequeno produtor  rural com assistência 
adequada para obtenção de financiamentos  e   comercialização  de  seus produtos 
agrícolas; (Emenda Aditiva nº 008/98). 
     f) Fomentar o incentivo à permanência do homem no campo, dando condiç·es de 
moradia, energia elétrica, água potável, saúde, educação e apoio técnico adequado. 
(Emenda Aditiva nº 008/98). 
 
 V - TRANSPORTE: 
 
     a) Incrementar o Sistema de Transporte  Especial  para  o atendimento aos 
portadores de necessidades especiais. 
 
 
 
 



ANEXO II 
PRIORIDADES A SEREM OBSERVADAS NA EXPLORAÇÃO 

DO ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL 
PARA O EXERCÍCIO DE 1999 

 
 VI - 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, equipar e ampliar 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 Postos de  Saúde  nos  bairros  e zona  rural que provar 
necessidade; 
     k) Implantação de uma política de saneamento, construindo sanitários aos carentes; 
     l) Construção de canil e  mangueiro  para  apreensão de animais soltos em visa 
públicas; (Emenda Aditiva nº 009/98). 
     m) Estender aos carentes e necessitados a construção de sanitários. (Emenda 
Aditiva nº 009/98). 
 
 II - ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 
     a) Propiciar alternativas para minimizar as limitações apresentadas por pessoas 
portadoras de necessidades  especiais; 
     b) Equipar e aparelhar oficinas alternativas de iniciação e capacitação profissional; 
     c) Promover  oportunidade  para  o  desenvolvimento  de atividades ocupacionais 
produtivas a população carente, minorando a questão de desemprego, gerando 
aumento de renda, através da implantação de centros de produção e comercialização 
de alimentos, bens e  prestação de serviços; 
     d) Implantar o  atendimento  à  criança de 0 (zero) a 6  (seis) anos de idade; 
     e) Implantar e executar, programas    de  atendimento sócio-educativo para garantir 
a 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; 



   h) Implantar programa de prevenção de drogas e de apoio às famílias de 
dependentes de drogas (drogados);  (Emenda Aditiva nº 010/98). 
     i) Destinar recursos à Conta  de  Subvenção  Social às Associações não 
governamentais envolvidas com ações na área social; (Emenda Aditiva nº 010/98). 
     j) Implantação e apoio para construção da Sede para Associação de Moradores de 
Bairros. (Emenda Aditiva nº  010/98). 
 
 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 autoconstrução 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 do 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; 
     i) Parque do Produtor; 
     j) Parque de Eventos; 
     k) Incubadora Industrial - Apoio ao Pequeno Empresário; 
     l) Criação do Distrito Industrial; 
     m) Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural; 
     n) Implantação  do  Programa  de  Reciclagem do  lixo urbano; (Emenda Aditiva nº 
011/98). 
     o) Promoção do Servidor Público Municipal com a recuperação dos níveis salariais. 
(Emenda Aditiva nº  011/98). 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



LEI Nº 889/98, DE 15/09/98 
 
 

"Torna sem  efeito  Processo 
Expropriatório 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 autorizado o Poder  Público  Municipal a  tornar sem efeito o Processo 
Expropriatório do imóvel constituído pelos lotes 13 e 14, situados na Colônia do Rio 
Taquari, haja vista que não houve pagamento da desapropriação, no prazo estipulado 
pelas partes, autorizando ainda a devolução do imóvel ao seu legítimo proprietário. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 890/98, DE 15/09/98 
 
 

"Fica autorizado o Poder Executivo 
Municipal a efetuar permuta do imóvelde 
domínio do Município". 

 
     O PREFEITO MUNICIPAL  DE  COXIM, ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a  efetuar a permuta  do imóvel 
de domínio do Município, objeto da matrícula nº 16.654 do Registro de Imóveis da 
Circunscrição da Comarca de Coxim-MS, com área de 36 h e 9.822 m² (trinta e seis 
hectares e nove mil, oitocentos e vinte e dois metros quadrados), dentro dos seguintes 
limites e confrontações: NORTE: do marco MP05 ao MP06 e do marco MP07 ao MP08 
com terras da Fazenda Cabeceira do Sítio, ocupada por Savi Galvão; SUL: do marco 
MP01 ao MP02, com terras do lote urbano nº 01 / 02, de Evaristo Kohl e outros; do 
marco MP03 ao MP04, com terras da Fazenda Cabeceira do Sítio, ocupada por Savi 
Galvão; LESTE: do marco MP08 ao MP01, com terras da Fazenda São Domingos, do 
espólio de João Canuto da Silva; OESTE: do marco MP02 ao MP03 e do MP06 ao 
MP07, com terras da Fazenda Cabeceira do Sítio, ocupada por Savi Galvão e do marco 
MP04 ao MP05, com a faixa de domínio da Rodovia BR-163., pelo imóvel da União 
Federal, objeto da matrícula nº 16.791, consistente em uma área de terras com 
160.039,64 m² (cento e sessenta mil, trinta e nove metros quadrados e sessenta e 
quatro centímetros quadrados), conforme confrontações: AO NORTE: com área do 
antigo Aeroporto de Coxim; AO SUL: com terras devolutas e com loteamento da cidade 
de Coxim. 
 
     Art. 2º  - A permuta dar-se-á por  Escritura  Pública  e Transcrição e Registro no 
competente Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Coxim. 
 
     Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na  data  de sua publicação. 
  
     Art. 4º  - Revogam-se as Leis nº 818/95, de  24/11/95 e 885/98, de 21/05/98. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 



LEI Nº 891/98, DE 15/09/98 
 

"Cria a Empresa Pública Municipal de Industrialização de 
Alimentos 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 criada a Empresa Pública  Municipal de Industrialização  de  Alimentos, 
com sede nesta cidade, a qual será regida pela presente Lei e por Regimento Interno a 
ser elaborado no prazo de 30 (trinta) dias após sua criação. 
 
     Art. 2º  - Esta empresa será composta, em sua diretoria, por um Presidente,  um  
Diretor Financeiro e um Diretor Administrativo, de livre nomeação do Prefeito Municipal, 
cujas atribuições serão definidas no Regimento Interno. 
 
     Art. 3º  - A respectiva empresa terá personalidade de direito privado, constituindo-se 
com capital exclusivamente público, a qual realizará atividades de interesse da 
Administração Municipal, compreendendo o aproveitamento industrial da fruticultura e 
do leite oriundo do município de Coxim-MS. 
  
     Art. 4º  - Sua constituição e organização será de controle exclusivo do Poder  Público  
Municipal, nos termos desta Lei e do Regimento Interno a ser elaborado 
 
     Art. 5º  - Aplicam-se à presente Empresa as normas atinentes às empresas privadas 
e seus funcionários serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
     Art. 6º  - O patrimônio desta Empresa poderá ser utilizado, onerado ou alienado na 
forma que dispuser o Regimento Interno, independentemente de autorização legislativa. 
 
     Art. 7º  - Todas as contratações e compras de  bens e material será  precedida  de  
licitação, segundo as normas da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes. 
 
     Art. 8º  - 50% (cinqüenta por cento)  do  lucro  líquido  da Empresa será destinado ao 
Setor  de  Promoção Social do município, para a realização de projetos sociais, 
inclusive àqueles firmados por convênios. 
 
     Art. 9º  - É vedada a acumulação de  cargos  e funções, nos termos da Constituição 
Federal. 
 
     Art. 10  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



LEI Nº 892/98, DE 13/10/98 
 

 
"Altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 
791/94 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 alterado o artigo 4º da Lei Municipal nº 791/94, onde passa a constar a 
seguinte redação: 
 
             “Art. 4º  - O Poder Executivo Municipal terá o  prazo até o  
                       dia  31/01/99, para providen ciar o estabelecido nos    
              itens I, II, III,  IV e V deste artig o.” 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 



LEI Nº 893/98, DE 03/11/98 
 
 

 "Declara de UTILIDADE PÚBLICA, a 
Associação dos Profissionais Liberais de 
Coxim 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 declarada de UTILIDADE PÚBLICA, a Associação dos Profissionais 
Liberais de Coxim - APLIC -, Sociedade Civil, de direito privado, sem fins lucrativos, 
com personalidade jurídica própria, fundada nesta cidade em 26 de junho de 1978. 
 
 Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LEI Nº 894/98, DE 11/11/98 
 

"Dispõe sobre critérios de distribuição de  
lotes  sociais e habitações  populares 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  - Todos os programas de loteamentos  sociais e de  habitações  populares  
desta municipalidade deverão designar 30% (trinta por cento) de suas Unidades para 
mulheres-chefes de família que preencham os demais requisitos estabelecidos para a 
concessão. 
 
     § 1º - Serão consideradas chefes-de-família, mulheres que sozinhas, são 
responsáveis pela guarda, sustento e educação de crianças e adolescentes de até 18 
(dezoito) anos de idade. 
 
     § 2º - A  comprovação  da   condição   estabelecida  no  "caput" deste  artigo  se fará 
mediante Parecer de Assistentes Sociais credenciados para esse fim, pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social. 
 
     Art. 2º  - O Poder Executivo  Municipal  deverá  regulamentar esta lei no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data de sua aprovação. 
 
 Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

 



LEI Nº 895/98, DE 11/11/98 
 

 "Institui  a  Semana  de  Saúde  do 
Homem 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 instituída a 'Semana da Saúde do Homem, que será comemorada 
anualmente na Primeira Semana do mês de Agosto. 
 
     Art. 2º  - A 'Semana da Saúde do Homem', passa a integrar o Calendário Oficial do 
Município. 
   
     Art. 3º  - Os objetivos da  Semana  da  Saúde  do Homem,  são: 
 
       I - divulgar as doenças mais comuns que, imperceptivelmente atacam o homem; 
        II - estimular os homens a adotarem as preocupações necessárias para a redução 
do índice de freqüência dessas doenças; 
       III - conscientizar os homens para  que  se  preocupem  com a sua saúde mental. 
 
     Art. 4º  - O Poder Executivo  Municipal  fica autorizado  a proporcionar a participação 
das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Cultura, Ação Comunitária e Esportes, 
nas atividades de apoio à Semana da Saúde do Homem. 
 
    Art. 5º  - As despesas decorrentes da presente  Lei correrão por conta das Dotações 
Orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias, com prévia autorização do 
Poder Legislativo Municipal. 
 
     Art. 6º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



LEI Nº 896/98, DE 02/12/98 
 

"Dispõe sobre a criação e  funcionamento 
do Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo 
(FIT) da  cidade de Coxim-MS." 

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

CAPÍTULO I 
CRIAÇÃO 

 
     Art. 1º  - Fica criado o Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo (FIT), que tem por 
objetivos angariar e gerir recursos financeiros para o desenvolvimento da política 
municipal de turismo, nos termos desta Lei. 
 

CAPÍTULO II 
FINALIDADE, RECEITAS E BENEFÍCIOS 

 
     Art. 2º  - O Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo tem por finalidade precípua 
custear a manutenção e desenvolvimento de projetos e atividades turísticas em nosso 
município. 
 
     Art. 3º  - São receitas do Fundo: 
 
          I - Dotações Orçamentárias a ele designadas; 
         II - Taxas de turismo que porventura forem criadas;         
        III - Os recursos arrecadados em espaços públicos, em eventos de cunho turístico, 
cultural, recreativo e de negócios, na sua totalidade; 
         IV - A venda de  publicações   turísticas  editadas  pelo  poder público; 
          V - A participação na renda de produtos turísticos comercializados pelo poder 
público; 
         VI - A participação na renda de filmes e vídeos de propaganda turística do 
município; 
        VII - Recursos provenientes de aplicação financeira de recursos disponíveis; 
       VIII - Recursos provenientes de convênios celebrados com o FIT; 
         IX - Doações de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público, 
nacionais ou estrangeiros; 
          X - Produto  de  operaç·es de crédito, realizados pela Prefeitura Municipal de 
Coxim, observada a legislação pertinente e destinada a esse fim  específico; 
         XI - Contribuições de qualquer natureza, sejam públicas ou privadas; 
        XII - Demais rendas eventuais; 
 
 

 



CAPÍTULO III 
APLICAÇÃO E PROCEDIMENTO DE GESTÃO  

DOS RECURSOS FO FIT 
 
     Art. 4º  - O Fundo Municipal de  Incentivo  ao Turismo  (FIT), será regido pelo 
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), através da aprovação de planos, 
apreciação de relatórios periódicos de acompanhamento e do estabelecimento de 
diretrizes e normas a serem observadas pelo órgõo de gestão financeira. 
  
          § 1º - Os planos de aplicações dos  recursos serão aprovados por Resoluções 
normativas do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). 
 
          § 2º - O Fundo Municipal de Incentivo  ao Turismo  (FIT) ficará subordinado 
administrativamente à Assessoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Pre-
feitura Municipal de Coxim. 
 
     Art. 5º  - O presente Fundo, tem a finalidade de custear a execução da política 
municipal de turismo, através do financiamento dos seguintes serviços, atividades e 
obras de interesse turístico: 
 
     I - Elaboração e implantação do Plano de Desenvolvimento de Turismo do Município 
de Coxim; 
       II - Eventos turísticos, culturais e de negócios; 
       III - Elaboração de Planos de propaganda promocional dos potenciais turísticos do 
município; 
      IV - Manutenção e conservação de  áreas municipais de interesse turístico; 
       V - Treinamento de pessoa na área turística; 
      VI - Promoção de sinalização de pontos turísticos; 
      VII - Elaboração e contratação de pesquisa de demanda turística; 
    VIII - Implantação e manutenção  de  banco  de dados  turísticos; 
      IX - Apoio à produção  de  manifestações culturais, sociais e esportivas; 
        X - Obras de infra-estrutura turística; 
       XI - Outras atividades    discutidas   e    desenvolvidas  pelo COMTUR, que visem a 
realização e fomento  da atividade turística. 
  
     Art. 6º  - A gestão financeira interna do presente Fundo, será exercida por um 
Conselho Curador e um Conselho Fiscal, ambos, compostos por três membros eleitos 
dentre os Conselheiros do COMTUR, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
          § 1º - O Conselho Curador eleito será composto por um Presidente, um 
Tesoureiro e um Secretário. 
 
          § 2º - Os Conselheiros  que  comporão  o Conselho  Fiscal do FIT, elegerão o 
Presidente, dentre um de seus membros. 
 
     Art. 7º  - Compete ao Conselho Fiscal: 



 
          I - Examinar e emitir parecer sobre os balancetes e balanços financeiros do 
Fundo; 
         II - Examinar e emitir parecer sobre as prestações de contas ao Conselho 
Curador; 
        III - Apresentar  ao   COMTUR,  pareceres periódicos  sobre o movimento 
econômico, financeiros e  administrativos do FIT. 
 
     Art. 8º  - O Conselho  Fiscal do Fundo reunir-se-á, ordinariamente a cada dois 
meses, e, extraordinariamente, quando entender necessário, mediante convocação da 
maioria de seus membros, ou por solicitação do COMTUR. 
 
     Art. 9º  - Os recursos financeiros  destinados  ao Fundo serão depositados 
obrigatoriamente em conta bancária específica, sob a denominação: Fundo Municipal 
de Incentivo ao Turismo, em agência bancária oficial. 
 
     Parágrafo Único  - Os recursos do FIT serão movimentados através desta conta 
bancária, observando-se o requisito de dois Ordenadores de Despesa, o Presidente e o 
Tesoureiro do Conselho Curador. 
 
     Art. 10  - O Conselho Curador do presente Fundo deverá tomar todas as 
providências relativas à prestação de contas e outras obrigaç·es pertinentes à 
escrituração contábil, observando-se as disposiç·es vigentes sobre a matéria, em 
especial o seguinte: 
 
          I - Preparar demonstraç·es mensais de receita e da despesa a serem 
encaminhadas à Secretaria de Administração e Finanças do Município; 
         II - Manter os controles indispensáveis à execução orçamentária. 
 
     Art. 11  - O saldo positivo do Fundo, apurado em  balanço, em cada exercício 
financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do próprio Fundo. 
 
     Art. 12  - Compete ao Conselho Curador do FIT: 
 
         I - Movimentar recursos e controlar sua aplicação em conformidade com o Plano 
de Aplicação, obedecidas a legislação e normas pertinentes; 
        II - Realizar  operações  financeiras  necessárias  à  integridade do valor monetário 
dos recursos  disponíveis; 
        III - Celebrar convênios, contratos e  outros  correlatos, pertinentes à capacitação e 
aplicação de recursos; 
       IV - Propor  ao  COMTUR,  planos  de  aplicação; 
        V - Apresentar  ao  COMTUR,  relatórios   periódicos  das aplicaç·es efetuadas; 
       VI - Propor ao COMTUR, normas complementares necessárias à gestão do Fundo. 
 



     Art. 13  - Os  Planos de Aplicação do FIT evidenciarão a política municipal e turismo, 
observados a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e 
equilíbrio, padr·es e normas estabelecidas na legislação que rege a matéria. 
 
     Art. 14  - Constatadas quaisquer irregularidades na administração do Fundo, o 
COMTUR, através de sessão especial, decretará a intervenção do mesmo, com a desti-
tuição do Conselho Curador e sua substituição. 
 
     Art. 15  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposiç·es em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 897/98, DE 02/12/98 
 

"Cria o Fundo Municipal de Proteção e Recuperação ao 
Meio Ambiente e Interesses Difusos Lesados no âmbito 
do Município de Coxim-MS (FMA)." 

 
     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 Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente e Interesses 
Difusos Lesados (FMA), que se subordinará à Divisão de Turismo e Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Coxim-MS. 
 
     Art. 2º  - O presente Fundo terá por objetivo ressarcir à coletividade por danos 
causados no Meio Ambiente, a bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, 
turístico, paisagístico, bem como ao patrimônio público e a outros interesses difusos e 
coletivos nos limites do município. 
 
     Art. 3º  - Constituem receitas do FMA: 
          I - As indenizações decorrentes de condenações judiciais por danos causados 
aos bens e direitos descritos no artigo anterior, os honorários de sucumbência e as 
multas judiciárias impostas pelo descumprimento dessas condenações. 
         II - Os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, 
observadas as disposições legais pertinentes; 
        III - As doações  de  pessoas  físicas ou jurídicas,  nacionais ou estrangeiras; 
         IV - Os recursos oriundos  de  Dotação Orçamentária  própria. 
 
    Art. 4º  - Os recursos do FMA serão depositados e  movimentados em conta especial 
em instituição financeira oficial, a ser movimentada pelo Conselho Curador de que trata 
o artigo 5º desta Lei. 
 
     § 1º - A instituição financeira depositará, no prazo de setenta e duas horas, 
comunicará ao Conselho Curador os depósitos realizados a crédito do FMA, com 
especificação da origem.  
 
     § 2º - Fica autorizada a aplicação das disponibilidades financeiras do Fundo, em 
operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda do poder aquisitivo da 
moeda.  
 
     § 3º - O saldo credor, apurado em balanço no término de cada exercício financeiro, 
será transferido para o exercício seguinte. 
   § 4º - O Presidente do Conselho Curador publicará, mensalmente, os demonstrativos 
de receita e despesa.  



     Art. 5º  - O FMA será gerido por membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(CMA) e de membros de entidades ambientalistas, em  número mínimo de 03 (três),  e 
máximo  05 (cinco), cuja escolha dar-se-á entre seus membros, por votação, sendo o 
mandato de 01 (hum) ano e sua atividade não será remunerada, porém, considerada 
serviço público relevante. 
 
     Art. 6º  - O Conselho Curador do FMA terá as seguintes atribuições: 
         I - Aplicar os recursos depositados em favor do Fundo na reconstituição dos bens 
danificados e interesses difusos lesados; 
         II - Examinar e aprovar projetos relativos à  reconstituição, reparação, preservação 
e prevenção dos bens mencionados no artigo 2º desta Lei. 
        III - Firmar convênios e contratos com o objetivo de elaborar, acompanhar e 
executar projetos pertinentes à finalidade do Fundo; 
         IV - Solicitar a colaboração  dos  Conselheiros  Municipais  de Defesa do Meio 
Ambiente e demais  Interesses Difusos e Coletivos; 
          V - Celebrar convênios com o Conselho Federal e de outros municípios e 
Estados, no  interesse  de preservar bens situados nos limites do  município de Coxim; 
         VI - Remeter ao Juiz de Direito prolator da sentença condenatória relatório 
circunstanciado na aplicação dos recursos na  reconstituição  dos bens lesados; 
        VII - Elaborar Regimento Interno, no prazo de noventa dias; 
       VIII - Prestar contas aos órgãos competentes, na forma da Lei. 
 
     Art. 7º  - O Conselho Curador do FMA reunir-se-á na forma fixada em seu Regimento 
Interno. 
    
     Art. 8º  - Poderão apresentar ao Conselho Curador, projetos relativos à 
reconstituição, reparação, preservação e prevenção dos bens referidos nesta Lei: 
          I - Qualquer cidadão; 
         II - Entidades que preencham os requisitos previstos no artigo 5º, Incisos I e II, da 
Lei nº 7.347/85.  
        III - Organismos oficiais e institutos de pesquisa. 
 
     Art. 9º  - A Prefeitura Municipal de  Coxim  prestará apoio administrativo, de recursos 
humanos e materiais ao Conselho Curador, na medida das suas possibilidades. 
 
     Art. 10  - O Conselho Curador acompanhará junto ao Poder Judiciário e ao Ministério 
Público, os procedimentos a que se refere a Lei Federal nº 7.347/85.  
 
     Art. 11  - A movimentação da conta bancária será realizada através de cheques 
nominais, assinados conjuntamente pelo Presidente e Secretário do Conselho Curador 
ou seus substitutos. 
 
     Art. 12  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



LEI Nº 898/98, DE 15/12/98 
 

 "Estima a RECEITA e fixa a 
DESPESA do Município de COXIM- 
MS., para o Exercício de 1999." 

 
 
     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  - O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de 
Coxim-MS., para o Exercício Financeiro de 1999, estima a RECEITA e fixa a DESPESA 
em igual valor de R$ 11.230.000,00 (onze milhões, duzentos e trinta mil reais) 
discriminados pelos Anexos integrantes 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 
dos Anexos desta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento: 
 
     1 - RECEITA DO TESOURO 
 
     1.1 - RECEITAS CORRENTES 
         - Receita Tributária....................................    R$  1.375.000,00      
         - Receita Patrimonial.................................    R$       46.000,00 
         - Transferências Correntes .......................    R$  8.178.000,00 
         - Outras Receitas Correntes......................    R$  1.141.000,00  
 
                                                                                R$ 10.740.000,00 
 
     1.2 - RECEITAS DE CAPITAL 
         - Operações de Crédito...............................    R$    100.000,00 
         - Alienação de Bens.....................................   R$     20.000,00 
         - Amortização de Empréstimos....................   R$     40.000,00 
         - Transferências de Capital...........................   R$    330.000,00 
         - Outras Receitas de Capital.........................   R$    490.000,00 
 
           T O T A L    ........................... ..................... R$ 11.230.000,00 
  
     Art. 3º  - A  DESPESA  total  do  Orçamento  ascende   a R$ 11.230.000,00   (onze   
milhões,  duzentos e trinta  mil  reais),  importando  o   Orçamento   Fiscal  em R$ 
9.400.000,00 (nove milhões, quatrocentos mil e novecentos reais) e o Orçamento de 
Seguridade Social em R$ 1.829.100,00 (hum milhão, oitocentos e vinte e nove mil e 
cem reais) 



     Art. 4º  - A DESPESA será realizada de acordo com as es-pecificaçõ·es constantes 
dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento: 
 
      DESPESA                  
 
      DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
         - Despesas Correntes..........................           R$  9.127.600,00      
         - Despesa de Capital....... ....................           R$  2.103.400,00  
                                                                                R$ 11.230.000,00 
     I - DESPESAS POR ÓRGÃOS   
 
         - PODER LEGISLATIVO 
 
         0100 Câmara Municipal.................................   R$   901.900,00 
     
    II   - PODER EXECUTIVO 
 
         0200 Gabinete do Prefeito.... ........................... R$   242.000,00 
         0300 Assessoria Jurídica..... ............................ R$   110.000,00 
         0400 Assessoria de Imprensa.. ........................ R$     57.900,00 
         0500 Coord. de Prom. Ass.Soc.......................  R$   703.600,00 
         0600 Encargos Gerais Munic... ........................ R$   697.000,00 
         0700 Ass. Des.Ec.e Meio Ambie.....................  R$   176.700,00 
         0800 Sec.Mun.Ed. Cult e Espor......................  R$ 4.085.900,00 
         0900 Sec.Mun.Saúd Hig.Pública....................  R$ 1.102.500,00 
         1000 Sec.Mun.Ob.Via.Serv.Urb.....................  R$ 1.666.000,00 
         1100 Sec.Mun.Adm.Plan.Finanças.................. R$ 1.486.500,00 
 
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO  
                                                                                 R$ 11.230.000,00 
  
     Art. 5º  - Fica o Poder  Executivo  Municipal autorizado  a: 
 
         I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 15% (quinze 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 nº 4.320, de 17 de  março de 1964. 
 
       II - Realizar Operações  de  Crédito  por Antecipação da Receita, conforme 
permissão contida no parágrafo 8º do Art. 165, e dentro dos limites estabelecidos  no 
Inciso III do Art. 167, ambos da Constituição Federal. 
 
 
 
 
 



     Art. 6º  - Em decorrência do disposto no artigo 66 e seu Parágrafo Único , da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a 
movimentar por órgãos  centrais  de  controle,  as  dotações atribuídas às diversas 
unidades orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações de pessoa e encargos 
sociais, de uma para outra unidade. 
 
   Art. 7º  - Ficam aprovadas, conforme especificações Quadros Anexos;  
 
     I - O Orçamento do Fundo Municipal do Bem-Estar Social, vinculado à 
Coordenadoria de promoção e Assistência Social, que estima a Receita e fixa a 
Despesa para o Exercício de 1999, em R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil 
reais) 
    II - O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado à 
Coordenadoria de Promoção e  Assistência Social, que estima a Receita e fixa a 
Despesa para o Exercício de 1999, em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); 
   III - O Orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Ado-escente, vinculado à 
Coordenadoria de  Promoção  e Assistência Social, que estima a Receita  e  fixa a  
Despesa para o Exercício de 1999, em R$  119.000,00  (cento e dezenove mil reais); 
    IV - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, vinculado  à Secretaria Municipal de 
Higiene e Saúde  Pública, que estima a Receita e fixa a Despesa para o  Exercício de 
1999,em, R$ 1.562.000,00 (hum milhão, quinhentos e sessenta e dois mil reais) 
 
     Art. 8º  - As autorizações contidas nos artigos 5º e  6º  desta Lei, são extensivas aos 
Orçamentos dos Fundos de que tratam os Incisos I a VI do artigo 7º. 
 
     Art. 9º  - Esta Lei entra em vigor em 1º  de  Janeiro de 1999. 
 
     Art. 10  - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



LEI Nº 899/98, DE 23/12/98 
 

 "Cria o Departamento Municipal de Trânsito 
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 aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Pela presente Lei, e em atendimento ao artigo 333, parágrafo 2º da Lei nº 
9503, de 23 de Setembro de 1997, fica criado o Departamento Municipal de Trânsito 
(DMT) da cidade de Coxim-MS., com atividade vinculada ao Conselho Estadual de 
Trânsito (CETRAN). 
 
     Art. 2º  - O DMT tem a seu cargo a adequação das atividades de trânsito de 
competência municipal, através dos seguintes serviços: 
 
          a) de coordenação educacional, na administração ao esclarecimento ao público 
dos assuntos do trânsito rodoviário, bem como nas escolas de 1º e 2º graus, públicas e 
privadas; 
          b) de coordenação, orientação e fiscalização do  trânsito de veículos e pedestres; 
          c) de registros e  licenciamento   de  veículos   de  propulsão humana, dos 
ciclomotores e dos veículos de tração animal. 
 
     Art. 3º  - Fica criada a Junta de Recursos de Infração (JARI), destinada a julgar os 
recursos administrativos decorrentes de penalidades impostas pelo DMT ou de sua 
responsabilidade, sendo subordinada a este Departamento. 
 
     Art. 4º  - A JARI funcionará  junto  ao  DMT, tendo por finalidade julgar os recursos 
das penalidades impostas por inobservância de preceitos do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) e da legislação complementar ou suplentes. 
 
     Art. 5º  - Ficam criados os seguintes cargos: 
 
          a) Chefe do DMT; 
          b) Agente Administrativo; 
          c) Escrevente Datilográfico;        
         d) Guardas ou Fiscais de Trânsito;       
         e) Auxiliares de Serviços Diversos. 
 
     § 1º - O cargo de que trata a alínea "a"  será provido por meio de livre escolha do 
Chefe do Executivo, sendo que os demais serão preenchidos via concurso público. 
 
     § 2º - Relativamente aos Guardas ou Fiscais de  Trânsito, para suprir eventual falta 
de pessoal, poderão ser firmados convênios com a Polícia Militar para este fim. 



     Art. 6º  - À JARI compete: 
 
          I - Julgar recursos administrativos que lhes forem destinados concernentes as 
infrações das  normas de trânsito; 
         II - Apresentar ao  DMT,  propondo  além  de outras providências: 
 
         a) adoção de medidas destinadas ao aperfeiçoamento da sistemática de 
julgamento  de recursos; 
        b) exata interpretação de preceitos legais e sua correta capitulação com base no 
CTB, regulamento de demais normas de trânsito; 
 
         c) sugestões para a conclusão ou modificação de preceitos que visem aperfeiçoar 
a segurança do trânsito. 
 
     Art. 7º  - Compõe-se a JARI, além do Presidente, de: 
          I - Um representante dos condutores; 
         II - Um representante do DMT. 
 
     § 1º - A escolha do Presidente  e  respectivo Suplente, indicado pelo DMT, deverá 
recair em portadores de Curso de nível superior e não vinculados à Repartição de 
Trânsito à qual se instale a JARI, e ainda, não deverão integrar o Conselho Estadual de 
Trânsito. 
 
     § 2º - Os membros da JARI serão  substituídos  em seus impedimentos, legal e 
eventual, pelos seus Suplentes e terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondu-
ção.  
 
     § 3º - O Representante dos condutores  e  seu Suplente serão escolhidos pelo DMT, 
dentre os nomes indicados pelo órgão ou entidade, sendo que o membro efetivo e o 
suplente não poderão pertencer à mesma categoria.  
 
     § 4º - O Representante do DMT e seu Suplente serão indicados pela sua Chefia, 
dentre seus servidores. 
 
     § 5º - Perderá o mandato o membro que faltar sem justificativa, a 03 (três) reuniões 
ordinárias consecutivas ou a 07 (sete) interpoladas por ano, fato que será comunicado 
ao DMT para as providências necessárias.  
 
     Art. 8º  - A JARI compõe-se de: 
          a) Plenário; 
          b) Presidência; 
          c) Secretaria Executiva. 
    
 Art. 9º  - O Plenário é órgão deliberativo  da  Junta  e reunir-se-á, ordinariamente uma 
vez por semana e, extraordinariamente, sempre que necessário. 
 



     Parágrafo Único  - O Plenário instalar-se-á e deliberará com a presença dos 03 
(três) membros. 
 
     Art. 10  - Trimestralmente será obrigatória a participação de cada membro suplente 
em uma reUnião ordinária, como assistente, sem direito a voto. 
 
     Parágrafo Único  - O disposto  no "caput"  deste  artigo não se aplica ao membro 
suplente que no trimestre tenha exercido a suplência de seu titular. 
 
     Art. 11  - As reuniões ordinárias consistem de Expediente e Ordem do Dia. 
 
     § 1º - O Expediente abrange: 
 
          a) Aprovação da ata da reunião anterior; 
          b) Avisos, comunicações, registros de fatos, apresentação de proposições, 
correspondências e demais documentos de interesse do Plenário. 
 
     § 2º - A Ordem do Dia compreende a exposição, a discussão e a votação da matéria 
nela incluída. 
 
     Art. 12  - As deliberações sobre as matérias contidas na Ordem do Dia, atendendo-
se ao "quorum", são tomadas pela maioria simples do votos, cabendo ao Presidente, 
além do voto pessoal, o de qualidade. 
 
     Art. 13  - A Junta é dirigida por um Presidente escolhido pelo DMT e em sua 
ausência ou impedimento eventual, será substituído por seu Suplente. 
 
     Art. 14  - Compete exclusivamente ao Presidente, além de outras atribuições que lhe 
são conferidas por esta Lei: 
 
       a) Convocar presidir  coordenar,  suspender ou encerrar as reuniões; 
       b) Convocar os Suplentes para eventuais substituições e para atendimento ao 
artigo 10; 
        c) Resolver  as  Questões  de Ordem, apurar os votos e consignar, por escrito, o 
resultado dos  julgamentos ao processo; 
        d) Comunicar as autoridades de trânsito o resultado  dos julgamentos; 
        e) Dar efeito suspensivo a  recurso,  quando for o caso; 
        f) Subscrever os livros de atas e reuniões; 
        g) Apresentar    semestralmente  ao  DMT,  estatísticas  dos julgamentos e 
anualmente, relatórios  das atividades da JARI; 
       h) Fazer constar na atas a  justificativa  de suas ausências, bem como dos demais 
membros; 
       i) Exercer em reUnião plenária, o direito de voto,  inclusive o de qualidade, em caso 
de empate; 
       j) Resolver os casos omissos de natureza administrativa. 
 



     Art. 15  - A Secretaria Executiva, diretamente  subordinada à Presidência, tem por 
finalidade prover a Junta de apoio administrativo necessário à execução de suas 
atividades. 
 
     Art. 16  - A Secretaria Executiva é dirigida por um funcionário ou servidor público 
municipal. 
 
     Parágrafo Único  - O Diretor do DMT, mediante ato  específico, designará o pessoal 
de apoio à Secretaria Executiva, sem prejuízo das suas funções e mediante aprovação 
do Plenário.  
 
     Art. 17  - Ao Secretário Executivo da Junta compete: 
 
     a) receber, registrar, arquivar, distribuir e expedir correspondências, processos, 
publicações ou outros documentos dirigidos à JARI; 
      b) autuar e preparar os processos e todo expediente para despacho do Presidente; 
     c) secretariar as reuniões e subscrever os atos e termos dos processos; 
    d) manter atualizado  o  arquivo,  inclusive  das  decisões, para  efeito de consultas, 
estatísticas e relatório; 
     e) lavrar as  atas  das  reuni·es  e subscrever os atos e termos dos processos; 
     f) requisitar e  controlar o material permanente e de consumo da  JARI,  
providenciando  de  forma  devida o que for necessário; 
      g) informar  aos interessados o andamento dos processos; 
     h) providenciar a formalização  e  publicação  das decisões da JARI; 
       i) elaborar as folhas de pagamento de gratificação dos membros da JARI. 
 
     Art. 18  - Aos demais membros incumbe: 
 
        a) comparecer às Sessões de julgamento e  reuniões convocadas pelo Presidente; 
        b) relatar, por escrito, matéria que lhe for  distribuída, fundamentando o voto; 
       c) discutir a  matéria  apresentada  pelos demais  relatores, justificando o voto, 
quando for vencido; 
       d) solicitar reuniões extraordinárias, para apreciação de assunto relevante, bem 
como apresentar sugestões para aperfeiçoamento dos  julgamentos; 
       e) solicitar às partes, informaç·es sobre matéria pendente de julgamento e/ou vistas 
do processo,  quando for necessário. 
 
     Art. 19  - Não poderão fazer parte da JARI: 
 
          a) assessores do DMT; 
          b) pessoas que estejam sendo processadas  administrativa ou criminalmente e os  
condenados  por sentença transitada em julgado; 
          c) pessoas cujos  serviços, atividades ou funções profissionais estejam 
relacionadas com Auto Escola e Despachantes; 
          d) encarregados  da  fiscalização de trânsito e do policiamento. 
 



     Art. 20  - A interposição de recursos junto à JARI  obedecerá ao disposto no CTB. 
 
     Art. 21  - A petição deverá conter: 
 
       a) qualificação do recorrente, endereço completo e  outras fontes onde poderá o 
mesmo ser encontrado; 
       b) dados referentes à penalidade constante da  notificação ou do documento 
fornecido pela repartição de trânsito que procedeu a autuação; 
       c) características do veículo extraídas do  Certificado de Registro de Veículos 
(CRV) e do  auto de infração se este for entregue ao ato da  lavratura, ou remetido pela 
repartição ao  infrator; 
       d) exposição dos fatos e fundamentos do pedido; 
       e) documentos que comprovem o alegado  ou  que  possam esclarecer o 
julgamento do recurso; 
       f) comprovante da Notificação Pessoal. 
 
     Parágrafo Único  - Não  possuindo  a  petição um desses requisitos, o recorrente 
deverá ser intimado para no prazo de 10 (dez) dias emendá-la, sob pena de 
indeferimento. 
 
     Art. 22  - A apresentação do recurso dar-se-á: 
 
          a) junto ao órgão que aplicou a penalidade; 
          b) perante a repartição responsável pelo licenciamento do veículo; 
          c) na repartição de trânsito existente no local de  domicílio do infrator. 
 
     Art. 23  - O órgão que receber o recurso deverá: 
 
        a) verificar se os documentos mencionados no pedido foram efetivamente 
juntados, certificando o que for necessário; 
          b) fornecer ao interessado protocolo de apresentação do recurso; 
           c) autuar o recurso encaminhando-o à JARI até o prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis após o seu recebimento, ficando responsável pelo atraso,  com as sanções 
previstas no CTB. 
 
     Art. 24  - Das decisões  da  JARI,  caberá  recurso  ao CETRAN/MS, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da intimação do julgamento. 
 
     § 1º - O disposto neste artigo não se  aplica  as decisões que impuserem a cassação 
ou apreensão do documento de habilitação por mais de 06 (seis) meses. 
 
     § 2º - Quando o recurso em face da decisão da JARI for de autoridade que impôs a 
penalidade, o prazo de 30 (trinta) dias também contar-se-á a partir da intimação. 
 



     Art. 25  - O recurso para a CETRAN/MS será  recebido e protocolado pelo Secretário 
Executivo da JARI, que procederá a juntada do mesmo com os documentos que o 
instruírem, ao processo original, submetendo-o a despacho do Presidente. 
 
    Parágrafo Único  - O recurso devidamente  instruído  será remetido ao CETRAN/MS, 
no prazo de 10 (dez) dias e, se o entender intempestivo, anotará o fato ao despacho de 
encaminhamento. 
 
     Art. 26  - As repartições de trânsito deverão dar à JARI  todas as informações e 
condições necessárias ao julgamento dos recursos permitindo aos seus membros, se 
for o caso, consultarem registros e arquivos relacionados com o fato apensado. 
 
     Art. 27  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

GAB. DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 de Dezembro de 1998. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 900/98, DE 23/12/98 
 

"Declara de UTILIDADE PÚBLICA, a 
Comunidade para Recuperação de De-
pendentes pelo Trabalho e Oração  Regida pelo 
Espírito Santo -COREDENTORES/AMOR 
EXIGENTE DE COXIM" 

 
     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 PÚBLICA, a  Comunidade para Recuperação de 
Dependentes pelo Trabalho e Oração, Regida pelo Espírito Santo - CO-REDENTORES / 
AMOR EXIGENTE DE COXIM/MS,  Sociedade Civil, filantrópica,  sem  fins lucrativos, com 
personalidade jurídica própria, fundada nesta cidade em 02 de maio de 1998. 

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

GAB. DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 DE DEZEMBRO DE 1998. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 901/98, DE 23/12/98 
 

"Cria a Secretaria Municipal de 
Coordenação e Ação Social e dá ou-
tras providências." 

 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica criada a Secretaria Municipal de Coordenação e Ação Social (SAS), 
cujo quadro de funcionários será formado pelos atuais servidores da Coordenadoria de 
Ação Social, ocorrendo de imediato a competente transferência. 
 
     Parágrafo Único  - Fica extinta a Coordenadoria de  Promoção e Assistência Social, 
nominada no artigo 21, da Seção II, do Capítulo II, da Lei Municipal nº 849/97, de 
22/04/97. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

GAB. DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 DE DEZEMBRO DE 1998. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 902/98, DE 28/12/98 
   
 

"Extingue o Cargo de Provimento  
Efetivo de Digitadora." 

 
 
 
     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 extinto o Cargo de Provimento Efetivo de Digitador - ADM - Tabela 7 - 
Grupo Ocupacional 7. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

GAB. DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 DE DEZEMBRO DE 1998. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 903/98, DE 28/12/98 
 

"Institui o Projeto Bolsa-Escola para a 
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 aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º  - Fica instituído o Projeto Bolsa-Escola para a Educação do Ensino 
Fundamental do Município de Coxim-MS. 
 
     Art. 2º  - O Projeto Bolsa-Escola para  a  Educação tem como objetivo a admissão e 
permanência na escola pública de Ensino Fundamental as crianças e adolescentes de 
até 14 (catorze) anos de idade, em condiç·es de carência material e precária situação 
social e familiar. 
 
     Parágrafo Único  - Excetuam-se do limite de 14 (catorze)  anos, os filhos ou 
dependentes portadores de deficiência física ou mental. 
 
     Art. 3º  - Para fazer jus a Bolsa-Escola, a beneficiária na qualidade de mãe, pai ou 
responsável legal com posse e guarda do menor ou menores carentes, provará: 
 
          a) que todos os filhos, até 14 (catorze) anos completos, estão regularmente 
matriculados na escola pública do  Ensino  Fundamental  e  tendo,  todos eles, 
freqüência  mínima  de 90% (noventa por cento); 
          b) que a família resida  há,  no mínimo 05 (cinco) anos no município de  Coxim-
MS. 
 
     Art. 4º  - Na ocorrência de falsa declaração ou de fraude visando a obtenção da 
Bolsa-Escola, o agente de ilícito  paraticado  estará  sujeito  às  sanç·es prevista no 
Código Penal Brasileiro ou em outras Leis aplicáveis para o crime específico. 
 
     Art. 5º  - Poderão  ser  atendidas  pelo  Projeto Bolsa-Escola as famílias 
comprovadamente carentes, que recebem até um salário-mínimo e meio (1,5) mensal e 
que residam há pelo menos 05 (cinco) anos no município. 
 
     Art. 6º  - A família beneficiada  receberá  como complementação da renda familiar, o 
equivalente a meio salário-mínimo vigente, pelo período de 01 (hum) ano, prorrogável, 
nos termos da regulamentação desta Lei. 
 



     Art. 7º  - A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura será a gestora do 
Projeto. 
     Art. 8º  - Fica instituída uma  Comissão  Executiva, com atribuições de supervisionar 
e coordenar o Projeto Bolsa-Escola, composta de 01 (hum) representante de cada 
órgão, instituição ou entidade a seguir especificadas: 
 
          a) Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim-MS; 
          b) Secretaria Municipal  de  Educação,  Esporte e  Cultura; 
          c) Coordenadoria de Promoção e Assistência Social; 
          d) Conselho Tutelar; 
          e) Outras organizações. 
 
     Parágrafo Único  - Cada  órgão, instituição  ou entidade designará plenamente seu 
representante na Comissão Executiva. 
 
     Art. 7º  - O  Poder  Executivo  Municipal  regulamentará  esta Lei no prazo de 30 
(trinta) dias. 
 
     Art. 8º  - Para execução  do  Projeto,  serão utilizados recursos oriundos de dotações 
orçamentárias do município e doações eventuais obtidas de órgãos públicos estaduais 
e federais, instituições ou entidades interessadas na ajuda, proteção e apoio à infância 
e adolescência, através de parcerias firmadas entre as partes. 
 
     Art. 9º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

GAB. DO PREFEITO MUNICIPAL., 28 DE DEZEMBRO DE 1998 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
 

 
 



LEI Nº 904/98, DE 28/12/98 
 

   
 "Cria Pontos de Táxi nos Distritos de São 
Romão e Jauru, 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  - Ficam criados os Pontos de Táxi nos Distritos de São Romão e Jauru, de 
acordo com o artigo 2º, item 1.2, letra "a", da Lei Municipal nº 665/91, de 07/11/91. 
 
     Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 

GAB. DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 DE DEZEMBRO DE 1998. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LEI Nº 905/98, DE 28/12/98 
 

 "Dispõe sobre as normas e procedimentos 
para prevenção e erradicação da 
prostituição infanto-juvenil." 

 
 
     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  - A prevenção e a  erradicação  da prostituição infanto-juvenil no Município de 
Coxim-MS., deverão ser executadas em articulação do poder público com entidades 
não governamentais e setor empresarial na forma de educação, prevenção, tratamento 
e reabilitação, além da penalização de responsáveis por descumprimento à legislação. 
 
     Art. 2º  - O Poder Executivo promoverá a articulação das ações, que  deverão ser 
desenvolvidas nas seguintes linhas: 
 
          I - alertas e orientação  à  sociedade  civil,  na forma de campanhas para o 
atendimento e  encaminhamento do problema; 
         II - implementação de programas de orientação sexual nas escolas do Município; 
        III - definição de mecanismos de  orientação  e comprometimento de entidades, 
órgãos  e  empresas  para  prevenção  e  denúncia  da  prostituição  infanto-juvenil; 
       IV - fiscalização intensiva e  sistemática  nos locais mencionados no artigo 4º, desta 
Lei; 
        V - estabelecimento  de  penalidade  pelo  descumprimento da legislação referente 
à questão, independentemente das sanções já existentes. 
  
     Art. 3º  - A proposta de trabalho para a operacionalização desta Lei deverá ser 
elaborada pelo Poder Executivo com a participação do Conselho Tutelar, Ministério 
Público, Juizado da Infância e Adolescência e entidades não governamentais, com 
aprovação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
     Art. 4º  - Fica instituído o "Selo de Proteção", símbolo de ação a ser distribuído 
juntamente com toda a orientação educativa, ética e legal a órgãos públicos, entidades 
não governamentais e empresas privadas que deverão colaborar com a prevenção e 
denúncia da prostituição infanto-juvenil, tais como:  empresas  de  ônibus,  agências  de 
turismo, bares, restaurantes, hotéis, motéis, boates, casas noturnas, entre outros. 
 
     Art. 5º  - Os hotéis e  estabelecimentos  congêneres que descumprirem o artigo 82 
do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), hospedando crianças ou adolescentes 
desacompanhados ou sem autorização dos pais ou responsáveis serão penalizados 
com: 
 



          I - multa de 1.500 UFIRS na primeira autuação; 
       II - suspensão  do  Alvará  de Funcionamento, cumulado com multa de 300 UFIRS 
na primeira  reincidência; 
        III - cancelamento definitivo do Alvará de Funcionamento na segunda reincidência. 
 
     Art. 6º  - Os recursos provenientes das multas deverão  ser depositados a favor do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e destinados ao 
financiamento das atividades descritas nesta Lei. 
 
     Art. 7º  - Para consecução dessa ação deverá ser viabilizada uma linha telefônica 
para recebimento de denúncias e pronto atendimento. 
 
     Art. 8º  - A  regulamentação  desta  Lei  será feita por  Decreto do Poder Executivo 
no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação. 
 
     Art. 9º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

GAB. DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 DE DEZEMBRO DE 1998. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 


