
 

LEI Nº 989/2001, DE 22/02 /2001 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a efetuar a venda de bens móveis 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 efetuar a venda dos bens móveis, de 

uso especial pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, com a individualização e caracterização 
seguinte: A) Ônibus Placa ADH 4479, marca Mercedes Bens, 44 (quarenta e quatro) lugares, 
Carroceria Nielson, Chassi DE000C18686, Ano de fabricação 1986. B) Ônibus Placa ADH 4644, 
Marca Mercedes Benz, 40 (quarenta) lugares, Carroceria Nielson, Chassi 34521111708454, ano de 
fabricação 1986; C) KADET-IPANEMA Ambulância, Placa HQR 9105, gasolina, ano de 
fabricação 1996, Chassi 9BG-KA35GTTB446308, equipado com 02 (dois) cilindros de Oxigênio 
com manômetro, 01 (uma) maca, sirene; D) GOL CL1.6, Ano 1996, gasolina, Placa 6689, Chassi 
9BWZZZ377TP518248, com ar condicionado; E) FIORINO 1.3 - Furgão, Ano de fabricação, 1991, 
gasolina, Placa HQF 4262, Chassi 9BD146000M8178101.  

 
Art. 2º - A venda dar-se-á em consonância com as estipulações contidas na Lei Federal nº 

8.666/93, com as alterações previstas na Lei nº 8.883/94. 
 

Art. 3º - Fica consignado à Lei Municipal nº 987/2000, para cumprimento do Programa 
Orçamentário 44, Subprograma 031 e Projeto Atividade 2028, os valores de R$ 23.000,00 (vinte e 
três mil reais) referente à venda do ônibus Placa ADH 4479, marca Mercedes Bens, ano 1986 e R$ 
22.000,00 (vinte e dois mil reais) referente à venda do ônibus Placa ADH 4644, marca Mercedes 
Bens, ano 1986. 

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

contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO., 22 de Fevereiro  de 2001 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 990/2001, DE 20/03/2001 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a efetuar a venda de bem móvel 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 efetuar a venda do bem móvel, de 

uso especial pertencente ao Patrimônio Público Municipal, com a individualização e caracterização 
seguinte: VW/Kombi, Placa HQH 3846, cor branca, ano/mod. 94, chassi 9BWZZZ23ZRPO15548. 

 
Art. 2º - A venda dar-se-á em consonância com as estipulações contidas na Lei Federal nº 

8.666/93, com as alterações previstas na Lei nº 8.883/94. 
 

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

 
 
 
 

 
GABINETE DO PREFEITO, 20 de Março de 2001 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 991/2001, DE 20/03/2001 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
contrato de convênio, com Instituições Financeiras e 
Entidades representativas do funcionalismo, para 
concessão de empréstimos aos Servidores Públicos 
Municipais, ativos, inativos e pensionistas, mediante 
consignação em folha de pagamento 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 celebrar Contrato de Convênio com 

Instituições Financeiras e com Entidades representativas do funcionalismo, para concessão de 
empréstimos a Servidores Públicos Municipais ativos, inativos e pensionistas. 

 
§ 1º - O Poder Executivo Municipal, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas 

Municipais ficam autorizadas a descontarem em Folha de Pagamento de seus funcionários 
ou servidores desde que expressamente autorizados por eles, os valores devidos às 
Associações, Sindicatos, Instituições Financeiras ou Empresas Comerciais legalmente 
constituídas com base nos Convênios firmados. 

 
§ 2º - No caso de crédito pecuniário junto a Instituição Financeira, o valor máximo 

não poderá ser superior à remuneração do contratante. 
 

§ 3º - Nos demais Convênios juntos às Entidades citadas no § 1º, o valor máximo do 
crédito não ultrapassará 30% (trinta por cento) da remuneração. 

 
§ 4º - As autorizações dos funcionários ou servidores para desconto em folha, serão 

feitas em duas vias de igual teor, ficando uma para a Secretaria Responsável pelo desconto e 
outra no órgão que deu origem ao desconto. 

 
Art. 2º - As parcelas mensais não poderão exceder 30% (trinta por cento) dos vencimentos 

correspondentes aos salários e provimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas. 
 

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

 
 

GABINETE DO PREFEITO., 20 de Março  de 2001 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 



LEI Nº 992/2001, DE 02/04/2001 
 

"Autoriza a instituição da Fundação de 
Cultura, Desporto e Lazer de Coxim/MS., e 
dá outras providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 

Art.  1º - Fica autorizada a instituição da Fundação de Cultura, Desporto e Lazer de 
Coxim/MS., integrada à Administração Indireta do Poder Executivo, dotada de personalidade 
jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com patrimônio próprio, sede e foro na cidade de 
Coxim/MS., prazo de duração indeterminado, com a finalidade de promover e executar as políticas 
de cultura, desporto e lazer no território deste município. 

 
Art. 2º -  A Fundação terá o seu patrimônio constituído dos bens e direitos que lhes forem 

doados pelo Município de Coxim/MS., e por outras pessoas, físicas ou jurídicas, na forma em que 
dispuser seu estatuto. 
 

Art. 3º - Constituirão receitas da Fundação: 
I - remuneração pela prestação de serviços e por outros eventos; 
II -  transferências, a qualquer título, do Tesouro Munici-pal; 
III -  rendas patrimoniais e de aplicações financeiras; 
IV - oriundas de convênios, acordos e ajustes; 
V - contribuições e doações de pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, nacionais ou internacionais; 
VI -  produtos de operações de crédito autorizado por lei específica. 
VII  - outras receitas eventuais. 

 
Parágrafo Único - A Fundação aplicará recursos na formação de um patrimônio rentável. 

 
Art. 4º - A Fundação será dirigida por um Conselho Curador, que terá funções deliberativas, 

e por um Diretor-Presidente que terá funções administrativas. 
 

§ 1º - O Conselho Curador, sendo órgão hierarquicamente superior deverá ser 
composto pelos representantes dos segmentos abaixo: 
01 (um) membro da Secretaria de Promoção e Ação Social; 

1)  01 (um) membro da Divisão de Cultura do Município; 
2)  01 (um) membro da Divisão de Esporte do Município; 
3)  01 (um) membro da Secretaria de Educação; 
4)  01 (um) membro da Liga Esportiva Coxinense. 

 
§ 2º - Fica obrigatória a criação do Conselho Fiscal, com a função de acompanhar e 
fiscalizar as atividades econômicas e institucionais da Fundação. 
§ 3º - Os membros do Conselho Curador serão nomeados pelo Prefeito Municipal, 
assim como o Diretor-Presidente. 
§ 4º - Os membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal não poderão exercer 
funções remuneradas. 

 
Art. 5º - A Fundação será criada por ato do Prefeito Municipal pelo qual também será 

aprovado seu estatuto. 



 
Art. 6º - No caso de extinção da Fundação, seu patrimônio será incorporado à Prefeitura 

Municipal de Coxim-MS. 
 

Art. 7º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no Orçamento do 
exercício de 2001, na forma prevista nos incisos I a IV, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 
4.320/64, de 17 de março de 1964. 

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

contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal., 02 de abril  de 2001. 

 
 

Oswaldo Mochi Júnior 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 993/2001, DE 02/04/2001 
 
 

“Institui a Imprensa Oficial da 
Administração Pública Municipal, 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 instituída a Imprensa Oficial da Administração Pública Municipal, veículo 

encarregado de dar publicidade dos atos emanados da administração direta e indireta do Poder 
Executivo, com a finalidade de assegurar os seus efeitos externos e propiciar o conhecimento e 
controle pelos interessados e o povo em geral, das atividades desenvolvidas. 

 
Art.  2º - Fica autorizado o referido órgão a firmar convênio com jornal de circulação 

regional, para veicular a publicidade dos atos da Administração Pública Municipal. 
 
Art. 3º - A atividade da Imprensa Oficial do Município de Coxim/MS., é vinculada ao fim 

do interesse público, com caráter informativo, educativo e de orientação social, ficando 
expressamente vedado, às autoridades e servidores públicos fazer constar em quaisquer publicações, 
nome, símbolo ou imagens que caracterizem promoção social. 

 
Parágrafo Único - A não observância da vedação constante no ”caput” deste artigo, 

acarretará em nulidade do ato publicado e na punição do responsável na forma prevista na 
legislação vigente. 

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

contrário. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de abril de  2001 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LEI Nº 994/2001, DE 07/05/2001 
 
                

“Inclui o Inciso XI no art. 2º, altera o Art. 5º § 
1º e 2º, da Lei Municipal nº 974/2000, de 
28/08/2000”. 

 
 

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 incluído o Inciso XI no artigo 2º, da Lei Municipal nº 974/2000, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 2º - ..... 
XI  - Zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a aquisição até a 
distribuição, observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias”. 

 
Art.  2º - Ficam alterados os §§ 1º e 2º do art. 5º, da Lei nº 974/2000, que passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
Art. 5º - ..... 
§ 1º - Os membros e o Presidente do CAE terão mandato de dois anos, podendo ser 
reconduzido uma única vez. 
§ 2º - O Presidente será eleito e destituído pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 
conselheiros do CAE presentes em assembléia geral especialmente convocada para 
tal fim.  

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

contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 07 de maio de  2001. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LEI Nº 995/2001, DE 14/05/2001 
 

“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 de Coxim/MS., aprovou e ele 
sanciona  a seguinte Lei. 
 

Art.  1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de 
R$ 1.061.000,00 (hum milhão e sessenta e um mil reais) ao Orçamento Programa do Município 
em vigor, conforme discriminado: 
 

2109 - Sec. Mun. De Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura 
15583231012 - Pavimentação Asfáltica 
4.1.1.0-003 - Recursos da União R$ 1.050.000,00 

 
2105 - Sec. Mun. De Promoção Social 
158148322009 - Atendimento à Criança e ao Adolescente 
3.1.1.1.02-001 Tesouro R$ 1.500,00 
3.1.2.0.00-001 Tesouro R$ 3.500.00 
3.1.3.2.00-001 Tesouro R$ 6.000.00 

 
Art.  2º - Os recursos destinados a dar cobertura a esse Crédito Especial, serão os previstos 

no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, conforme discriminado: 
 

2109 - Sec. Mun. Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura 
10764481011 - Construção de Drenagem Pluvial 
4110.3 - Recursos da União R$ 1050.000,00 
2105- Sec. Mun. De Promoção Social 
11623472014 - Manutenção da UMIA 
3132.1 - Tesouro R$ 11.000,00 

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

contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de maio de 2001 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 
 
 
 



LEI Nº 996/2001, DE 14/05/2001 
 
 

“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 de Coxim/MS., aprovou e ele 
sanciona  a seguinte Lei. 
 

Art.  1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de 
R$ 133.170,00 (cento e trinta e três  mil e cento e setenta reais) ao Orçamento Programa do Fundo 
Municipal de Assistência Social em vigor, conforme discriminado: 
 

15814832091 - Atendimento às crianças de 0 a 6 anos. 
3120-003 - Recursos da União R$ 28.500,00 
3132-003 - Recursos da União R$    3.150,00 

 
15814832060 - Recriar 
3120-003 - Recursos da União R$ 4.200,00 
3132-003 - Recursos da União R$ 1.800,00 
3132-002 - Recursos do Estado R$ 1.000,00 
15814832061 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
3253-001 - Recursos Ordinários R$    600,00 

 
15814832065 - Agente Jovem 
3132-001 - Recursos Ordinários   R$ 1.500,00 

 
 

15.814832093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA - BOLSA 
ESCOLA FEDERAL: 

2101--------� 3254(3)                                               + R$  36.000,00 
2101--------� 3120(1)                                                + R$    2.000,00 

         2101--------� 3132(1)                                                + R$    2.000,00 
2101--------� 3111(1)                                               + R$     5.000,00 
2101--------� 3253(1)                                                + R$    1.000,00 

      2101--------� 3113(1)                                                + R$       500,00 
 
 

15.814832092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À EXPLORAÇÃO 
SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

3120-001 - Recursos Ordinários                R$    3.720,00 
3111-003 - Recursos da União                   R$  36.200,00 
3113-001 - Recursos Ordinários                 R$    3.000,00 
3132-001 - Recursos Ordinários                 R$     1.000,00 
3132-003 - Recursos da União                    R$    1.000,00 
3253-003 - Recursos da União                    R$    1.000,00 

 
 



Art. 2º  - Os recursos para dar cobertura a esse Crédito Especial serão por anulação parcial 
das Dotações Orçamentárias e por excesso de arrecadação, de acordo com que prescreve os incisos 
II e III, do § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64. 
 

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de maio de 2001 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 997/2001, DE 14/05/2001 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
Crédito Suplementar 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 no valor de 
R$ 740.275,00 (setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e cinco reais) ao Orçamento do  
Programa do Fundo Municipal de Saúde em vigor, conforme discriminado: 
 

13754862071 - Manutenção do Programa Saúde da Família 
3132-001 - Recursos Ordinários   R$ 10.000,00 

 
13754282069 - Assist. Médica Sanitária Manut. do Sist. Saúde Pública. 
3120-001 - Recursos da União       R$   30.137,50 
3120-002 - Recursos do Estado     R$ 165.137,30 
3132-001 - Recursos Ordinários     R$   10.000,00 
3132-002 - Recursos do Estado      R$ 150.000,00 
4120-001 - Recursos do Município R$    10.000,00 
4120 002 - Recursos do Estado       R$ 100.000,00  

 
13754861023 - Construção/Ampliação de Postos de Saúde 
4110 001 - Recursos do Município   R$     15.000,00 
4110 002 - Recursos do Estado        R$   250.000,00 

 
Art.  2º - Os recursos para dar cobertura a esse Crédito Especial, serão assim distribuídos: R$ 

90.275,00 (noventa mil, duzentos e setenta e cinco reais) por anulação parcial das dotações 
orçamentárias, constante do orçamento do Fundo Municipal de Saúde de acordo com o que 
prescreve o inciso III do § 1º do artigo 43, da Lei nº 4.320/64 e R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinqüenta mil reais), por excesso de arrecadação, relativo ao convênio nº 103/00, de 28/12/2000, 
face a não previsão dos referidos recursos no orçamento inicial do Fundo, conforme prescreve o 
inciso II do § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320/64. 
 

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de maio de 2001 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 



 
LEI Nº 998/2001, DE 14/05/2001 

 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a abrir Crédito Suplementar 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 Suplementar, ao 
Orçamento Programa do Município em vigor, sendo para o Fundo Municipal de Assistência Social, 
mais 30% (trinta por cento), para o Fundo Municipal de Investimento Sociais mais 100% (cem por 
cento), e para o Orçamento do Município em mais 10% (dez por cento). 
 

Art.  2º - Os recursos para dar cobertura a esse Crédito Suplementar, serão os previstos nos 
incisos II e III, do § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64. 
 

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de maio de 2001 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



LEI Nº 999/2001, DE 28/05/2001 
  

“Institui o Programa Sentinela 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.  
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.  1º - Fica criado, no âmbito do Município de Coxim-MS., o Programa Sentinela, a 

reger-se pelos preceitos desta lei e demais normas pertinentes, subordinado e coordenado pela 
Secretaria Municipal de Promoção Social. 

 
TÍTULO II 

DO PROGRAMA 
CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS GERAIS DO PROGRAMA 
 

Art.  2º - O presente Programa tem como finalidades gerais, no âmbito da política de 
assistência social local, através de um conjunto de ações, garantir às crianças e aos adolescentes, 
vitimados por violência sexual, o resgate dos direitos, o acesso aos serviços de assistência social, de 
saúde, de educação, de justiça e de segurança, de esporte, de lazer e de cultura, guardando 
compromisso ético, político e de multidisciplinaridade das ações. 
 

Parágrafo Único - As finalidades do Programa descritas no artigo supra, estendem-se às 
respectivas famílias das crianças e dos adolescentes vítimas de violência sexual. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA 

 
Art. 3º - O Programa Sentinela terá os seguintes objetivos específicos: 

 
I  - Desenvolver ações sociais especializadas de atendimento às crianças e aos adolescentes 

vitimados ou violados sexualmente, proporcionando-lhes serviços que permitam construir em um 
processo coletivo, a garantia de seus direitos fundamentais, o fortalecimento de sua auto-estima, o 
restabelecimento de seus direitos à convivência familiar e comunitária, em condições de vida 
dignas; 

II  - Proporcionar a inclusão social de crianças e de adolescentes abusados ou explorados 
sexualmente e de suas famílias nas ações desenvolvidas por organizações governamentais e não-
governamentais de atendimento e/ou defesa de direitos; 

III  - Inserir as famílias de crianças e de adolescentes, abusados e/ou explorados 
sexualmente, em programas de geração de trabalho e renda, bem como de formação e de 
qualificação profissional; 

IV  - Garantir a qualificação continuada dos profissionais envolvidos no atendimento social 
às crianças e adolescentes vitimados sexualmente; 

V - Contribuir para o fortalecimento de ações coletivas de enfrentamento do abuso e da 
exploração sexual de crianças e de adolescentes; 

VI  - Proceder exames identificando fatores que determinam suas ocorrências de forma a 
subsidiar a definição dos mecanismos que permitam sua remissão a curto, médio e longo prazos. 



SEÇÃO I 
DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

 
Art. 4º - O presente Programa desenvolverá suas ações especializadas de atendimento e 

proteção imediata às crianças e aos adolescentes vitimados pela exploração sexual, nas instalações 
físicas da Secretaria Municipal de Promoção Social, no período diurno, onde serão desenvolvidas as 
seguintes atividades: 

I  - Atendimento de 12 (doze) horas diárias às crianças e aos adolescentes enquadrados na 
presente Lei, com acompanhamento e atendimento realizado por assistentes sociais e psicólogos, 
com vistas ao apoio psicossocial inicial; 

II  - Entrevistas com usuários e familiares; 
III  - Identificação dos casos, com levantamento das informações familiares e peculiares à 

situação; 
IV  - Apoio psicossocial; 
V - Manutenção de 01 (um) educador social para acompanhamento e abordagem junto às 

crianças e aos adolescentes enquadrados na presente Lei em relação aos direitos da convivência 
familiar e comunitária; 

VI  - Serviços de abrigamento especial na Casa de Abrigo Nosso Lar; 
VII  - Visitas domiciliares para conhecimento da realidade das crianças e adolescentes 

atendidos e de suas famílias; 
VIII  - Reuniões semanais com as famílias das crianças e dos adolescentes vítimas de 

exploração sexual, formando grupos de apoio psicossocial; 
IX  - Grupos de apoio psicossocial com reuniões periódicas, no mínimo duas vezes por 

semana, com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; 
X - Estabelecimento de um plano de ações integradas com vistas à remissão dos casos 

atendidos; 
XI  - Encaminhamento e acompanhamento das crianças e dos adolescentes em programas e 

serviços na área de assistência social, de saúde, de educação, de trabalho, de justiça e de segurança, 
de esporte, de cultura e de lazer, projetos comunitários, entre outros; 

XII  - Reuniões periódicas com técnicos do Programa, com técnicos da Secretaria Municipal 
de Promoção Social, para fins de monitoramento e avaliação. 

 
Art. 5º - Para a consecução dos objetivos e desenvolvimento das ações aqui estabelecidas 

serão disponibilizados recursos humanos, compreendendo 01 (um) assistente social, 01 (um) 
psicólogo e 01 (um) educador, recursos físicos e materiais, por parte da Secretaria Municipal de 
Promoção Social. 
 

§ 1º - O assistente social, o psicólogo e o educador serão contratados, através de ajuste 
administrativo, em caráter excepcional e temporário. 
 

§ 2º - Os recursos destinados à implantação do presente Programa originar-se-ão da esfera 
federal, devendo o Município prever em orçamento valores relativos à sua contrapartida 
(Manutenção do Programa e outros serviços e encargos). 
 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 6º  - Poderão ser firmados convênios e demais termos com entidades públicas ou 

privadas, além de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, visando o aprimoramento 
do Programa aqui estabelecido. 
 



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

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de maio de 2001 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LEI Nº 1000/2001, DE 28/05/2001 
 

“Institui o Programa de Garantia de Renda 
Mínima associado a ações sócio-educativas, e 
determinada outras providências - “Bolsa-
Escola”. 

 
‘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, no âmbito deste município, o Programa de Garantia de Renda 
Mínima associado a ações sócio-educativas. 
 

§ 1º - São beneficiárias do programa instituído por esta Lei as famílias com renda familiar 
“per capita” até ½ (meio) salário mínimo mensais, que possuem sob sua responsabilidade 
crianças com idade entre seis e quinze anos, matriculados em estabelecimento de ensino 
fundamental regular, com freqüência escolar igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) 

 
§ 2º - Para fins do parágrafo anterior, considera-se: 

 
I - Família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela 

possuam laços de parentesco, que forme um grupo doméstico vivendo sob o mesmo teto e 
mantendo sua economia pela contribuição de seus membros; 

II - Para enquadramento na faixa etária, a idade da criança, em número de anos completados 
até o primeiro dia do ano no qual se dará a participação financeira da União, e 

III - Para determinação da renda familiar “per capita”, a soma dos rendimentos brutos 
auferidos pela totalidade dos membros da família dividida pelos números de seus membros. 
 

§ 3º -  O Poder Executivo poderá reajustar o limite de renda “per capita” fixado no § 1º, 
desde que atendidas todas as famílias compreendidas na faixa original. 
 

Art.  2º - O Programa instituído por esta Lei tem como objetivo incentivar a permanência das 
crianças beneficiárias na rede escolar de ensino fundamental, por meio de ações sócio-educativas de 
apoio aos trabalhos escolares, de fomentação e de práticas desportivas e culturais em horário 
complementar ao das aulas. 
 

§ 1º -  O  Poder  Executivo  definirá  as  ações específicas a serem desenvolvidas ou 
patrocinadas pela municipalidade para atingimento dos objetivos do Programa. 

 
§ 2º -  As despesas decorrentes do disposto no parágrafo anterior correrão a conta dos 

orçamentos dos órgãos encarregados de sua implementação. 
 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a formalizar a adesão ao Programa 
nacional de Renda Mínima vinculado à educação - “Bolsa-Escola”, instituído pelo Governo Federal. 
 

§ 1º - Fica o Poder Executivo, igualmente autorizado a assumir, perante a União, as 
responsabilidades administrativas e financeiras decorrentes da adesão ao referido Programa. 
 



§ 2º - Compete à Secretaria Municipal de Promoção Social, desempenhar as funções de 
responsabilidade do município em decorrência da adesão ao Programa Nacional de Renda Mínima 
vinculado à educação - “Bolsa-Escola”. 
 

Art. 4º  - Fica instituído o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Programa de 
Garantia de Renda Mínima com as seguintes competências: 
 

I - Acompanhar  e avaliar a execução das ações definidas na forma do § 1º do artigo 2º. 
II - Aprovar a relação de famílias cadastradas pelo Poder Executivo Municipal como 

beneficiários do Programa. 
III - Aprovar os relatórios trimestrais de freqüência escolar das crianças beneficiárias. 
IV - Estimular a participação comunitária no controle da execução do Programa no âmbito 

municipal. 
V - Desempenhar as funções reservadas no Regulamento do Programa Nacional de Renda 

Mínima - “Bolsa-Escola”. 
VI - Elaborar, aprovar e modificar o seu regimento interno, e  
VII - Exercer outras atribuições estabelecidas em normas complementares. 

 
§ 1º - O Conselho instituído nos termos deste artigo terá membros nomeados pelo Chefe do 

Poder Executivo, por indicação das seguintes entidades: 
 

I - Representantes da Sec. Mun. de Educação - (01) + suplente 
II - Representantes da Sec. Mun. de Promoção Social - (01) + suplente; 
III - Representantes do CMDCA - (01) + suplente 
IV - Representantes do CMAS - (01) + suplente 
V - Membros de livre nomeação, não governamental - (01) + suplente 

 
§ 2º -  A participação no Conselho instituído nos ternos deste artigo não será remunerada, 

ressalvado o ressarcimento das despesas necessárias a participação nas reuniões. 
 

§ 3º -  É assegurado ao Conselho de que trata este artigo o acesso a toda a documentação 
necessária ao exercício  de suas competências. 
 

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de maio de 2001 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 1001/2001, DE 28/05/2001 
 

“Institui o Programa Social Juventude e 
Cidadania 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.  

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.  1º - Fica criado, no âmbito do Município de Coxim/MS., o Programa Social Juventude 

e Cidadania, a reger-se pelos preceitos desta Lei e demais normas pertinentes, subordinado e 
coordenado pela Secretaria Municipal de Promoção Social. 
 

TÍTULO II 
DO PROGRAMA 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE DO PROGRAMA 

 
Art.  2º - O presente Programa tem como finalidade precípua reintegrar os segmentos da 

juventude do Município de Coxim/MS., às ações públicas e sociais voltadas à cidadania. 
 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 
Art. 3º - O Programa Social Juventude e Cidadania será organizado da seguinte forma: 

 
I - Serão criadas 06 (seis) subprefeituras da juventude, as quais promoverão atividades 

sociais, culturais, desportivas e de lazer a fim de integrar seus membros entre si e com a 
comunidade, nos termos do Regimento Interno; 

II - Todas as subprefeituras, conjuntamente, estabelecerão planos de ação a serem realizados 
visando a aplicabilidade dos princípios erigidos na presente Lei; 

III - Caberá ainda às subprefeituras elaborar o cronograma de reuniões mensais entre as 
mesmas e a Secretaria Municipal de Promoção Social; 

IV - Divulgar nos diversos meios de comunicação as ações desenvolvidas e os projetos 
elaborados, bem como, mobilizar a comunidade quanto à importância da participação da sociedade 
às finalidades da presente Lei. 

 
SEÇÃO I 

DAS SUBPREFEITURAS 
 

Art. 4º - As 06 (seis) subprefeituras serão divididas da seguinte forma: 
 

I - Subprefeitura da Assistência Social; 
II - Subprefeitura da Cultura; 
III - Subprefeitura da Educação; 
IV - Subprefeitura do Esporte; 
V - Subprefeitura do Meio Ambiente; 
VI - Subprefeitura da Saúde. 

 



Art. 5º - Cada subprefeito, eleito pelas respectivas escolas públicas, nos termos do 
Regimento Interno, terá mandato de 01 (um) ano, permitida uma única reeleição, por igual período. 
 
Parágrafo Primeiro - Cada subprefeito receberá, a título de subsídio, o valor de R$ 65,00 (sessenta e 
cinco) reais mensais, sem contudo possuir vínculo de natureza trabalhista ou administrativa com o 
Município de Coxim/MS. 
 
Parágrafo Segundo - Os recursos destinados à implantação do presente Programa originar-se-á da 
Fonte 001 - Tesouro Municipal, Dotação Orçamentária 2105-05.01.15.81.486, Projeto 2013 
(Manutenção do Programa Juventudes e Cidadania). 
 

Art. 6º - A cada subprefeitura será eleito também 01 (um) Relator, o qual igualmente 
receberá o subsídio descrito acima, observadas as mesmas regras acerca dos subprefeitos. 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIA L 

 
Art. 7º - Compete à Secretaria Municipal de Promoção Social: 

 
I - Coordenar o presente Programa, em todas suas fases, podendo intervir quando necessário; 
II - Reunir os subprefeitos e respectivos relatores, visando à prestação de contas; 
III - Dar suporte as atividades sócio-culturais, desportivas e de lazer, correspondentes a cada 

subprefeitura; 
IV - Orientar os subprefeitos e respectivos relatores quanto à elaboração de cada projeto 

específico; 
V - Apoiar a realização das ações integradas de forma, que, quando uma subprefeitura 

estiver executando determinada atividades na condição de titular do evento, as outras possam 
desenvolver ações paralelas no mesmo evento; 

VI - Inserir a sociedade, principalmente os familiares dos jovens que compõem os grupos, 
em eventos que possibilitem exercer o seu direito a cidadania, através da participação ativa no 
cotidiano que cercam a vida de seus filhos e da comunidade em geral; 

VII - Auxiliar na divulgação das atividades de cada subprefeitura, através dos meios de 
imprensa; 

VIII - Remunerar os subprefeitos e relatores; 
IX - Disponibilizar, para atendimento de suas atribuições e no auxílio ao Programa, 01 

(uma) monitora, 02 (duas) assistentes sociais e 01 (uma) coordenadora, além das instalações físicas 
correspondentes e móveis diversos. 
 

Parágrafo Único - O processo de monitoramento e avaliação será realizado conjuntamente 
entre os profissionais da Secretaria Municipal de Promoção Social, os destinatários do Programa e a 
sociedade em geral. 
 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 8º  - A cada ano deverá constar no orçamento municipal a destinação de recursos para 

manutenção ao presente Programa. 
 

Art. 9º - Poderão ser firmados convênios e demais termos com entidades públicas ou 
privadas, além de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, visando o aprimoramento 
do Programa aqui estabelecido. 
 



Art.  10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de maio de 2001 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LEI Nº 1002/2001, DE 28/05/2001 
 

“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 no valor 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao Orçamento do Município em vigor, conforme discriminado: 
 
Secretaria Municipal de Saúde Pública 
 
13754282094 - Manutenção da Assistência Médica e Ambulatorial 
3231 - Subvenções Sociais - 002 - Recursos do Estado    R$ 60.000,00  
            (sessenta mil reais) 
 
Art. 2º - Os recursos necessários para dar cobertura a esse Crédito Especial, serão os 

provenientes de excesso de arrecadação, face o convênio nº 010/2001, assinado com o governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o que prescreve o inciso III, § 1º do artigo 43, da Lei 
nº 4.320/64. 

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

em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de Maio de 2001 

 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LEI Nº 1003/2001, DE 04/06/2001 
 
 
 

“Dispõe sobre desafetação de 
área de uso comum”. 

 
 
 

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

Art.  1º - Fica desafetado como de uso comum, passando a fazer parte do patrimônio da 
municipalidade, como de uso dominical, o imóvel constituído pelo término da rua Santos Dumont 
com área de 228,61 m² (duzentos e vinte e oito metros e sessenta e um centímetros quadrados), com 
as seguintes descrições:  

  
AO NORTE:  (fundo), com 10,00 m para o Cemitério Municipal;  
AO SUL: (frente), com 10,00 m para a rua Coronel Ponce;  
AO LESTE:  (lado esquerdo), com 22,73 m para a Vila Planalto e  
AO OESTE: (lado direito), com 23,00 m para o lote nº 09. 

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

contrário. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 04 de junho de 2001 

 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 1004/2001, DE 11/06/2001 
 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de 
uso comum”. 

 
 

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

Art.  1º - Fica desafetado como de uso comum, passando a fazer parte do patrimônio da 
municipalidade, como de uso dominical, o imóvel constituído pelo término da rua Santos Dumont 
com área de 228,61 m² (duzentos e vinte e oito metros e sessenta e um centímetros quadrados), com 
as seguintes descrições:  

 
 AO NORTE:  (fundo), com 10,00 m para o Cemitério Municipal;  
AO SUL: (frente), com 10,00 m para a rua Coronel Ponce;  
AO LESTE:  (lado esquerdo), com 22,73 m para a Vila Planalto e  
AO OESTE: (lado direito), com 23,00 m para o lote nº 09. 

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

contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 11 de junho de 2001 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LEI Nº 1005/2001, DE 25/06/2001 
 
 

"Dispõe sobre mudança do nome de Logradouro 
Público, nesta cidade, dando-lhe nova 
denominação." 

 
 

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 denominada de RUA MAILDE TEODORO DE SOUSA , a Travessa São 
Sebastião, localizada na área central desta cidade, entre a rua Coronel Ponce e a Rua João Pessoa. 
 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a confeccionar, com recursos 
próprios, placa indicativa desse logradouro, cuja biografia da contemplada encontra-se apensada a 
este diploma. 
 

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de Junho de 2001 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 1006/2001, DE 25/06/2001 
 

 
 "Dispõe sobre denominações de 
Logradouros Públicos, nesta cidade." 

 
 

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 denominada de RUA TUCANO , a Rua A;  RUA INHUMAS , a Rua B; RUA 

ARARA AZUL , a Rua C; RUA TUIUIÚ , a Rua D; RUA SARACURA, a Rua E; RUA 
GAIVOTA PANTANEIRA , a Rua F, e RUA GARÇA BRANCA , a Rua G, todas localizadas no 
Conjunto Habitacional Taquari. 

 
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a confeccionar, com recursos próprios, 

placas indicativas desses logradouros, cujos nomes faz-nos lembrar a biodiversidade e a fauna 
pantaneiras. 

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

contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de junho de 2001 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



LEI Nº 1007/2001, DE 25/06/2001 
 

 
 "Dispõe sobre denominação de 
Logradouro Público, nesta cidade." 

 
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 denominada de “PRAÇA JOÃO DOS SANTOS MOURÃO”  , o Logradouro 
Público localizado na antiga pista de pouso nesta cidade, hoje, Jardim Aeroporto. 
 

Art. 2º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a erigir, com recursos próprios, busto 
e/ou placa de identificação do contemplado, cuja biografia segue apensada ao presente Projeto. 
 
          Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de junho de 2001  
 
 
 
 
                  OSWALDO MOCHI JÚNIOR       
                        Prefeito Municipal 
                               Coxim/MS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 1008/2001, DE 02/07/2001 
 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício do ano 2001.” 

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

de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e ele SANCIONA a 
seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DIRETRIZES GERAIS 

 
 Art. 1º - Ficam estabelecidas nos termos desta Lei, as Diretrizes Gerais para a elaboração 

dos Orçamentos Anuais do Município, relativos ao Exercício do ano 2002, observado o disposto 
nos artigos 18 e 63 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, e subseqüentes, no que couber, 
compreendendo em especial: 

 
I - as prioridades e metas  da Administração Pública 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 do orçamento fiscal e da seguridade social; 
VI - os limites e condições para expansão das despesas obrigatórias de caráter 

continuado; 
VII - as disposições relativas as despesas com pessoal e encargos sociais; 
VIII - as disposições sobre alterações na legislação tributária; 
IX - as disposições de caráter supletivo sobre execução dos orçamentos; 
X - as regras para o equilíbrio entre a receita e despesa; 
XI - as diretrizes específicas dos orçamentos nas administrações indiretas; 
XII - as diretrizes do orçamento de investimentos. 
 

Art. 2º - No Projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e despesas serão orçadas de 
acordo com a variação monetária  previstas  para o  exercício de  sua  vigência, levando-se  em   
consideração os índices de crescimento do último exercício, as tendências de recursos para aquele 
ano, os serviços públicos necessários e a Legislação Federal superveniente. 

 
Parágrafo Único - A Lei Orçamentária Anual estimará os valores da receita e fixará os 

valores das despesas de acordo com a variação de preços previstas para o exercício de sua vigência, 
observadas as disposições da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e 
demais supervenientes. 

 
Art. 3º - As despesas obedecerão as prioridades expressamente estabelecidas no Anexo Único 

desta Lei. 
 
Art. 4º - A Lei Orçamentária Anual, bem como suas alterações, não destinará recursos para 

execução direta, pela Administração Pública Municipal de projetos e atividades típicos das 
administrações Estadual e Federal, ressalvados os concernentes a despesas previstas em convênios e 
acordos com órgãos dessas esferas de governo. 

 
§ 1º - A despesa com cooperação técnica e financeira ou contrapartida em convênios e 

acordos, far-se-á em categoria de programação específica, classificada exclusivamente como 



transferência intergovernamental, ou nas dotações próprias se o patrimônio for conduzido ao acervo 
municipal. 

 
§ 2º - Os convênios que destinarem recursos para obras, benfeitorias e reformas em 

prédios que não sejam de propriedade e domínio do Município, terão execução extraorçamentárias. 
 

Art. 5º  - Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as fontes suficientes 
de recursos, de conformidade com as normas gerais estabelecidas pela Legislação Federal 
pertinente em especial a Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

 
CAPÍTULO II 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
 

Art. 6º  - Constituem prioridades da administração municipal, a serem contempladas na sua 
programação orçamentária: 

 
I - a modernização da administração pública municipal através da informatização dos 

serviços e de um esforço persistente de redução dos custos operacionais e da racionalização dos 
gastos, conforme prescrições contidas na Lei Complementar nº  101/2000; 

II - o estímulo ao desenvolvimento dos recursos humanos, promovendo a capacitação e 
a valorização profissional dos servidores, visando ganhos de produtividade, redução de custos e 
otimização dos serviços públicos; 

III - a priorização da população de baixa renda no acesso a serviços sociais básicos de 
educação, saúde, habitação e transporte, do apoio a programas que concorram para a geração de 
maiores oportunidades de emprego e do estímulo à parceria com a iniciativa privada e a sociedade 
organizada; 

IV - a implantação de uma infra-estrutura de atendimento à população, priorizando a 
manutenção e estruturação do sistema viário, do transporte coletivo, da drenagem, iluminação 
pública, coleta e tratamento dos resíduos sólidos e saneamento; 

V - o incentivo às ações voltadas para a preservação, recuperação, conservação do meio 
ambiente e o uso racional dos recursos naturais renováveis, priorizando ações educativas; 

 
Parágrafo Único - Na fixação das despesas e estimativas de receitas, a Lei 

Orçamentária de 2002 observará além dos objetos constantes destes incisos, as diretrizes e 
prioridades da administração municipal de que tratam o Anexo Único desta Lei. 

 
CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO ORÇAMENTO 
 
Art. 7º  - O projeto de Lei Orçamentária a ser encaminhado ao Poder Legislativo, 

compreenderá: 
 
I - mensagem; 
II - texto de lei; 
III - os orçamentos fiscais referentes aos poderes do Município, seus Fundos e Órgãos 

da administração direta, indireta, autarquias e fundações criadas e mantidas pelo poder público 
municipal, que discriminarão as despesas, por unidade orçamentária, por órgãos e por seu fundos, 
segundo exigências da Lei nº 4.320/64; 

IV - os orçamentos da seguridade social seguirão os padrões estabelecidos no inciso II 
deste artigo; 

 



Parágrafo Único - Integrarão os anexos a que se refere este artigo, além dos 
componentes referenciados no inciso I a IV do § 1º, do artigo 2º e parágrafo único do artigo 22 da 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os seguintes demonstrativos: 

 
I - quadro indicativo da legislação que norteia a arrecadação da receita; 
II - demonstrativo que evidencie a programação no Orçamento Fiscal, dos recursos 

destinados a manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a caracterizar o cumprimento 
do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e demais legislação aplicável à espécie. 

 
Art. 8º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminarão a despesa por 

unidades orçamentárias, segundo a classificação funcional-programática; expressa por categoria de 
programação, identificada por projetos e atividades e por categoria econômica. 

 
Art. 9º - O enquadramento dos projetos e atividades na classificação funcional-

programática, deverá observar os objetivos específicos de cada aplicação independente da unidade 
orçamentária a que estiverem vinculados. 

 
Art. 10 - As despesas e as receitas dos orçamentos fiscais e da seguridade social, bem 

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

 
Art. 11 - A Lei Orçamentária conterá dispositivos autorizado o Executivo: 
 
I - a abrir créditos suplementares até o limite  nela especificado; 
II - a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, destinada a 

atender insuficiência de caixa, durante o exercício financeiro de 2002, obedecido o disposto no 
artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

III - a promover a concessão de auxílios e subvenções à entidades públicas e privadas, 
mediante convênio;  

IV - a assinar convênios de mútua colaboração com órgãos e entidades da administração 
federal e estadual e com outros município, no interesse do Município. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO  
 
Art. 12 - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, para o exercício de 2002, 

incluídos os subsídios dos Vereadores e excluído os gastos com inativos, não poderá ultrapassar a 
8% (oito por cento), relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º 
do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício 
anterior. 

Art. 13 - O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo sua proposta orçamentária 
para fins de consolidação, até o final do mês de julho do corrente ano. 

 
Art. 14 - A despesa total com pessoal do Poder Legislativo não poderá ultrapassar a 6% 

(seis por cento) da receita corrente líquida. 
CAPÍTULO V 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO 
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES 

 
Art. 15 - Na programação da despesa serão observadas os seguintes procedimentos: 
I - são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária 

anual; 



II - é obrigatória a inclusão no orçamento, de recursos necessários ao pagamento de 
débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho; 

III - não poderá ser incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de uma 
Unidade Orçamentária; 

IV - não poderão ser incluídas despesas a título de investimentos em Regime de 
Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública, na forma do art. 167, § 3º da 
Constituição Federal; 

V - é vedada a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas, nos 
termos do inciso IV do art. 167, da Constituição Federal. 

 
Art. 16 - A Lei Orçamentária para 2002, destinará recursos para aplicação:  
I - na manutenção e desenvolvimento do ensino, 25% (vinte e cinco por cento) da 

receita resultante de impostos e transferências na forma prevista no artigo 212, da Constituição 
Federal. 

II- na manutenção da saúde pública, 15% (quinze por cento) dos impostos e 
transferências constitucionais na forma do artigo 196 e do artigo 77 da ADCT da Constituição 
Federal. 

Art. 17 - A receita e a despesa serão orçadas de acordo com os critérios que se contêm 
na Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000. 

 
Art. 18 - Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com: 
I - aquisição de imóveis, início de obras de construção ou ampliação, novas locações ou 

arrendamentos de imóveis, para a administração pública municipal, ressalvadas com as prioridades 
estabelecidas no Anexo Único, desta Lei. 

II - aquisição de mobiliários e equipamentos, ressalvadas as relativas de bens que forem 
necessários para instituição e manutenção dos fundos e as relacionadas com as prioridades 
estabelecidas no Anexo Único, desta Lei; 

III - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Direta ou Indireta por 
serviços de consultoria ou assistência técnica ou qualquer serviço ligado a administração municipal. 

 
Art. 19 - É obrigatório a destinação de recursos para compor a contrapartida de 

empréstimos e para pagamento de amortização, juros e outros encargos da dívida municipal, 
observados os cronogramas financeiros das respectivas operações. 

 
Parágrafo Único - Somente será incluídos no projeto de lei orçamentária, dotações 

relativas as operações de créditos aprovadas por Lei. 
 
Art. 20 - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, 

de dotação orçamentária a título de subvenções sociais para entidades e associações de qualquer 
gênero, exceção feita as creches, escolas para atendimento Pré-Escolar, associações e entidades sem 
fins lucrativos de caráter assistencial, filantrópico, educacional, cultural e de desporto amador, 
observando-se, ainda, as disposições contidas no artigo 19 da Constituição Federal. 

 
Parágrafo Único - A concessão de subvenções sociais só se dará à entidades 

previamente registradas no Conselho Municipal de Assistência Social e desde que não estejam 
inadimplentes, com relação à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos da 
administração pública municipal, através de convênios, acordos, ajustes, contribuições, auxílios e 
similares. 

Art. 21 -  O Projeto de Lei Orçamentária Anual será apresentado com forma e com o 
detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições estatuídas pela 
Legislação Complementar Federal e em especial as normas contidas na Lei nº 4.320/64, bem como 
o disposto no art. 63 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 



Art. 22 - A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara 
Municipal deverá explicitar, sinteticamente, a situação econômico-financeira  do Município, dívida 
fundada, dívida flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar, outros compromissos 
financeiros, justificar a receita e despesas, particularmente no tocante de capital. 

 
Art. 23 - O órgão central de finanças, encarregado do planejamento orçamentário, 

comandará as alterações orçamentárias, observadas as reduções, contenções e não aplicações de 
despesas em determinadas unidades, em favor das demais unidades orçamentárias, objetivando a 
aplicação em áreas prioritárias de maior concentração de necessidade de serviços públicos. 

 
Art. 24 - A abertura de Créditos Adicionais indicará, obrigatoriamente, as fontes de 

recursos suficientes para a abertura respectiva, mediante autorização do Legislativo. 
 
Art. 25 - As prestações de contas anuais do Município incluirão relatórios de execução 

sintetizadas, com a forma e detalhes apresentados na Lei Orçamentária Anual, nas Instruções 
Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e legislação complementar 
pertinente, em especial no art. 51, § 1º, Inciso I, até 30 de abril de 2002, tanto à União quanto ao 
Estado. 

CAPÍTULO VI 
DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE 
 
Art. 26 -  Os recursos ordinários do Município, somente poderão ser programados para 

atender despesa de capital, após atendidas despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da 
dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional, precatórios judiciais, bem como a 
contrapartida de convênio e de programas financiados e aprovados por lei específica. 

 
Parágrafo Único -  Na fixação da programação da despesa, deverão ser observadas as 

prioridades constantes do Anexo Único, desta Lei. 
 
Art. 27 =  O orçamento de Seguridade Social, compreenderá as dotações destinadas a 

atender as ações de saúde, previdência e assistência social e contará, dentre outros, com recursos 
provenientes: 

I - das contribuições sociais; 
II - das Receitas Próprias dos órgãos, entidades e fundos que integram o orçamento de 

que trata este artigo; 
III - de transferência de recursos do orçamento fiscal do Município, sob forma de 

contribuições; 
IV - de convênios ou transferências de recursos do Estado e/ou da União. 
 
Art. 28 - A Proposta Orçamentária da Seguridade Fiscal Social, será elaborada pelas 

Unidades Orçamentárias e os Conselhos dos respectivos Fundos aos quais competirão também 
acompanhar e avaliar a respectiva execução física dos orçamentos, respeitando as prioridades 
definidas no Anexo Único, desta Lei. 

 
CAPÍTULO VII 

LIMITES E CONDIÇÕES PARA EXPANSÃO 
DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 

 
Art. 29 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 

aumento de despesas de caráter continuado, deverá ser acompanhado de estimativa do impacto 
orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes.      

 



CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AS DESPEAS 

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
 
Art. 30 - A despesa com pessoal ativo, inativo, pensionista e encargos sociais do 

Executivo não poderá exceder no exercício de 2002, ao limite de 54% (cinqüenta e quatro por 
cento) das respectivas Receitas Correntes Líquidas (RCL), na forma porque dispõe a alínea “b” do 
inciso III do artigo 20, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000. 

 
§ 1º - Entende-se por receita corrente líquida, o somatório das receitas tributárias, de 

contribuição, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 
receitas correntes. 

I - contribuição dos servidores para o custeio de seu sistema de previdência e assistência 
social; 

II - transferências voluntárias da União e do Estado. 
 
§ 2º - A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês 

em referência e nos onze meses anteriores, excluídas as duplicidades. 
 
Art. 31 - A verificação do cumprimento do limite estabelecido no art. 21, será realizada 

ao final de cada semestre. 
 
Parágrafo Único - Na hipótese da despesas de pessoal exceder a 95% (noventa e cinco 

por cento) aplicar-se-á o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 
101/2000. 

Art. 32 - Em conformidade com as disposições contidas no parágrafo único do art. 169 
da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem de aumento de remuneração, a criação 
de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, 
serão realizadas mediante lei específica, obedecidas os limites constantes desta Lei Complementar 
nº 101/2000. 

 
Art. 33 - Fica autorizada a realização de Concursos Públicos para todos os poderes 

desde que sejam para suprir eficiência(sic) de mão-de-obra ou ampliação de serviços básicos do 
município observados os limites legais. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES 

NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
Art. 34 - O Poder Executivo Municipal providenciará, a fim de assegurar a 

programação e arrecadação de recursos, revisões tributárias, vinculadas especialmente: 
 
I - à revisão da legislação e cadastramento imobiliário, para efeitos de regulamentação, 

lançamento e arrecadação do IPTU; 
II - ao recadastramento dos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISS, e aprimoramento no sistema de sua fiscalização e cobrança; 
III - à reestruturação no sistema da avaliação imobiliária,  para cobrança do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis - ITBI adequando-o à realidade e valores de mercado; 
IV - ao controle da Circulação de Mercadorias e Serviços produzidos e comercializados 

no Município, para efeitos de crescimento do índice de participação no ICMS; 
V - às amostragens populacionais periódicas, visando a obtenção de ganhos maiores nos 

recursos do Fundo de Participação dos Municípios  - FPM, distribuídos em função de receita da 
União, do Imposto Sobre Produtos Industrializados; 



VI - a recuperação dos investimentos, através da cobrança da Contribuição de Melhoria 
previstas em Leis; 

VII - a cobrança através das Taxas e ou tarifas decorrentes de Serviços Públicos ou o 
Exercício do Poder de Polícia, com seus custos atualizados de acordo com o dimensionamento das 
despesas aplicadas na prestação dos serviços e nas demais atividades vinculadas aos contribuintes 
imobiliários, prestadores de serviços, comércio e indústria em geral, localizados no território do 
Município; 

VIII - modernização da Administração Pública Municipal, através da informatização 
dos serviços, redução de despesas de custeio, racionalização de gastos e implementações da 
estrutura operacional para o atendimento adequado das aspirações da coletividade. 

 
CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES DE CARÁTER SUPLETIVO 
SOBRE EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

 
Art. 35 - A Proposta Orçamentária do Município pra 2002, será encaminhada à Câmara 

Municipal, pelo Poder Executivo, até 15 de outubro de 2001. 
 
Art. 36 - Os Projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma e com o 

detalhamento estabelecido para a Lei Orçamentária Anual. 
 
Art. 37 - É vedada a realização de despesa ou a assunção de obrigações que excedem os 

créditos orçamentários ou adicionais, ou quaisquer procedimentos que viabilizam a execução de 
despesa sem a comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. 

 
CAPÍTULO XI DAS REGRAS PARA O EQUILÍBRIO 

ENTRE A RECEITA E A DESPESA 
 
Art. 38 - Para o estabelecimento do equilíbrio ente as receitas e as despesas serão 

adotadas as regras de acompanhamento da execução orçamentária por via dos relatórios 
explicitados na Lei Complementar nº 101/2000. 

 
Art. 39 - Os critérios e formas de limitação de empenho são os referidos no art. 9º da 

Lei Complementar nº 101/2000, ficando o Poder Executivo Municipal, por ato próprio do 
responsável pela reprogramação dos empenhos nos limites no comportamento da receita. 

 
CAPÍTULO XII 

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DOS ORÇAMENTOS 
DAS ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS 

 
Art. 40 - Os orçamentos das administrações indiretas e dos fundos, constarão das Leis 

Orçamentárias Anuais, em valores e dotações globais, não lhe prejudicando a autonomia de gestão 
legal desses recursos cujos desdobramentos, alterações e suplementações serão aprovados no ato do 
Poder Executivo Municipal, durante o exercício de sua vigência. 

 
CAPÍTULO XIII 

DAS DIRETRIZES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 
 
Art. 41 - Na programação de investimentos serão observadas as prioridades constantes 

do Anexo Único, desta Lei. 
 
§ 1º - Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre novos projetos; 



 
§ 2º - Não poderão ser programados novos projetos: 
 
 I - a custa da anulação de projetos de investimentos em andamento, desde que tenham 

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

cada Unidade Orçamentária entendidos assim aquele cuja execução financeira até o exercício de 
2000, atualizada monetariamente, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo estimado; 

III - sem prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira com a 
aprovação do Poder Legislativo Municipal. 

 
CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 42 - As Propostas de modificações ao Projeto de Lei Orçamentária, serão 
apresentadas, no que couber, com a forma, o nível de detalhamento, os demonstrativos e as 
informações estabelecidas para o orçamento, nesta Lei. 

 
 Art. 43 - As Unidades Orçamentárias, encaminharão até o dia 10 de cada mês à 

Unidade de Planejamento, informações relativas aos aspectos quantitativos dos Projetos e 
Atividades sob sua supervisão. 

 
Art. 44 - O Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo, na abertura 

da Sessão Legislativo, relatório detalhado sobre a execução orçamentária do Município. 
 
Art. 45 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 

2001, a programação dele constante poderá ser executado para o atendimento das seguintes 
despesas: 

I - pessoal e encargos sociais; 
II - pagamento do serviço da dívida; 
III - transferência a Fundos e Fundações; e 
IV - necessárias à manutenção e execução dos serviços essenciais. 
 
Art. 46 - No prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos, o Executivo 

estabelecerá o cronograma de execução mensal de desembolso. 
 
Art. 47 - As despesas com serviços de terceiros não poderão exceder, em percentual da 

Receita Corrente Líquida, a do exercício de 1999. 
 
Art. 48 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de julho de 2001 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 



LEI Nº 1009/2001, DE 02/07/2001 
 

“Altera o Art. 3º da Lei Municipal nº 931/99, de 
14/09/99 e dá outras providências” 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR, 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 Art. 3º  da Lei nº 931/99, de 14 de Setembro de 1999, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

 Art. 3º  - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural CMDR é constituído por   
representantes das seguintes instituições públicas e privadas ligadas aos meio rural, tais como: 
 

I - Poder Executivo Municipal; 
II - Câmara Municipal de Coxim 
III - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coxim; 
IV - Sindicato Rural e Patronal  de Coxim; 
V - Instituto da Terra -  IDATERRA; 
VI - Colônia de Pescadores Prof. e Artesanais Z-2; 
VII - Departamento de Inspeção e Defesa Agropecuária - IAGRO; 
VIII - Associação   de   Desenvolvimento  Comunitário  de  Silviolândia  (antigo FUNDEC); 
IX - AEAN - Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do  Estado  de Mato 

Grosso do Sul;  
X - Conselho Intermunicipal da Bacia do Alto Taquari - COINTA; 
XI - Conselho Municipal do Turismo - COMTUR; 
XII - Banco do Brasil; 
XIII - ASSAFUR - Associação    dos   Agricultores Familiar Urbano e   rural do Estado de 

Mato Grosso do Sul; 
XIV - ASTAC - Associação dos Trabalhadores Rurais do Alto Taquari;  
XV - Associação Comunitária do Distrito de São Romão.   

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

contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal., 02 de julho de 2001 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 

 
 
 
 
 
 
 



LEI  Nº 1010/2001, DE 27/08/2001 
 
 

“Declara de Utilidade Pública a UCAM - 
União Coxinense das Associações de 
Moradores, com sede em Coxim." 

 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber quea Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 
 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, a UNIÃO COXINENSE DAS 
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES (UCAM), com sede em Coxim-MS, fundada em 15 de junho 
de 1998, entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, sem distinção de raça, sexo, cor, 
nacionalidade, profissão, convicção politica ou religiosa e de duração indeterminada, órgão de 
representação das Associações de Moradores, tendo sede e foro nesta cidade, cujo Estatuto está 
registrado sob o nº 3551. fls. 014, Protocolo A-3, do Livro nº 001, do Cartório do 1º Ofício desta 
cidade, e, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 03.246.934/0001-04, 
com sede na Rua João Pessoa, 130, Sala B5, Centro, nesta cidade. 
 

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

 
 
 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal 27 de Agosto de 2001 
 
 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



LEI  Nº 1011/2001, DE 27/08/2001 
 

“Dispõe sobre denominação de Rua no 
Bairro Jardim das Estrelas, nesta cidade” 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei. 

 
Art.  1º - Fica denominado de RUA VALDILEY ROBAINA DOS SANTOS, a rua 

Projetada localizada no bairro Jardim das Estrelas, nesta cidade. 
 
Art.  2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal., 27 de Agosto de 2001 
 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.012 de 27/08/2001 
 

“Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de 
Defesa do Consumidor – SMDC, institui a Agência 
Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON e 
institui o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos 
doConsumidor – FMDDC e revoga a Lei Municipal nº 
979/200, de 27/11/2000, e dá outras providências”. 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE  
 

Art. 1º - Fica criada a Agência Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON 
MUNICIPAL, entidade autárquica vinculada ao Gabinete do Prefeito, com autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial, nos termos dos artigos 5º, inciso XXXII e 170, inciso Y, da 
Constituição Federal, artigo 106 da Lei nº 8.078/90 e Decreto nº 2181/97. 

 
CAPÍTULO II 

DA TERRITORIEDADE 
 

Art. 2º - Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de Convenções e Tratados de que seja signatário o 
Brasil, em todo o território do município de Coxim. 

 
CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 
 

Art. 3º - Compõem-se o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC: 
I – a Agência Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON MUNICIPAL; 
II – o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON; 
III – o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor – FMDDC; 
IV – as Entidades municipais de Defesa do Consumidor não governamental. 

 
Parágrafo Único – Integram o Sistema Municipal de Defesa do Direito do Consumidor, os órgãos 
federais, estaduais e municipais e as entidades privadas que se dedicam à proteção e defesa do 
consumidor, sediadas no município, observado o disposto nos incisos I e II do art. 5º da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985. 
 

Art. 4º - O Diretor Geral do PROCON MUNICIPAL e demais membros serão nomeados 
pelo Prefeito Municipal. 
 
Art. 5º - As atribuições e a estrutura básica serão regulamentadas pelo Regimento Interno aprovado 
pelo Prefeito. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 
Art. 6º - O Poder Executivo Municipal dará todo o suporte necessário, no que diz respeito a 

bens materiais e recursos financeiros para o perfeito funcionamento do órgão. 



Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias do Município. 

 
Art. 8º  - Caberá ao Poder Executivo Municipal autorizar e aprovar o Regimento Interno da 

Agência Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON MUNICIPAL que fixará o 
desdobramento dos órgãos previstos, bem como as competências e atribuições de seus dirigentes. 

 
TÍTULO II 

DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

CAPÍTULO V 
DA ESTRUTURA 

 
Art. 9º - Ato do Poder Executivo criará estrutura da Agência Municipal de Defesa do 

Consumidor – PROCON MUNICIPAL. 
 
Art. 10 – O PROCON MUNICIPAL ficará vinculado ao Gabinete do Prefeito. 

 
CAPÍTULO VI 

DA COMPETÊNCIA 
 

Art. 11 – Compete a Agência Municipal de Defesa do Consumidor: 
 
I – assessorar o Prefeito Municipal na formulação da Política do Sistema Municipal de 

Proteção e Defesa do Consumidor; 
II – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política do Sistema Municipal de 

Defesa dos Direitos e interesses dos consumidores; 
III – receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias, sugestões apresentadas por 

consumidores, por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
IV – orientar permanentemente os consumidores sobre seus direitos e garantias; 
V – fiscalizar as denúncias efetuadas, encaminhando à assistência judiciária e ao Ministério 

Público, as situações não resolvidas administrativamente. 
VI – incentivar e apoiar a criação de associações comunitárias de Defesa do Consumidor e 

apoiar as já existentes; 
VII – desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas; 
VIII – atuar junto ao Sistema Municipal formal de ensino, visando incluir o Tema Educação 

para o Consumo nas disciplinas já existentes, de forma a possibilitar a informação e formação de 
uma nova mentalidade nas relações de consumo; 

IX – colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem informar os 
menores preços dos produtos básicos; 

X – manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de 
produtos e serviços, divulgando-o pública e anualmente. (art. 44, da Lei nº 8.078/90), e registrando 
as soluções. 

XI – expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamações 
apresentadas pelos consumidores; 

XII – informar, conscientizar e motivar o consumidor, através dos diferentes meios de 
comunicação; 

XIII – solicitar a polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra 
as relações de consumo, nos termos da legislação vigente. 

XIV – representar ao Ministério Público para adoção de medidas processuais, no âmbito de 
suas atribuições; 



XV – levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa 
que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores; 

XVI – celebrar convênios; 
XVII – celebrar termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6º, art. 58º, Lei Federal nº 

7.347, de 24 de julho de 1985; 
XVIII – desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades; 
XIX – fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90 e Decreto nº 2181/97); 
XX – funcionar, no processo administrativo, como instância de julgamento. 
XXI – solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica para a 

consecução dos seus objetivos. 
 

TÍTULO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON 

 
CAPÍTULO VII 

DA COMPETÊNCIA 
 

Art. 12 – Fica instituído o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON, 
com as seguintes atribuições: 

I – Atuar na formulação de estratégias e no controle da política municipal de Defesa do 
Consumidor; 

II – estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos projetos e planos de Defesa 
do Consumidor; 

III – gerir o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor – FMDDC, destinando 
recursos para Projetos e Programas de Educação, proteção e defesa do consumidor. 

 
Parágrafo Único – Ao Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, no exercício da 

gestão do Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor compete: 
 
I – firmar convênios e contratos com o objetivo de elaborar, acompanhar e executar projetos 

relacionadas às finalidades do Fundo; 
II – examinar e aprovar projetos relativos à reconstituição, reparação, preservação e 

prevenção de danos aos bens e interesses dos consumidores; 
III – aprovar as demonstrações mensais de receita e de despesa do Fundo; 
IV – encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no 

inciso anterior. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 13 – O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor será composto por 

representantes do Poder Público e entidades representativas de fornecedores e consumidores ou de 
outros segmentos sociais, assim discriminado: 

I – 02 representantes do Poder Público;] 
II – 02 representantes de entidades representativas de fornecedores; 
III – 02 representantes de associações de consumidores ou de outros segmentos sociais. 
 
§ 1º - O Diretor Geral do PROCON e o Representante do Ministério Público em exercício na 

Comarca são membros natos do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. 
 



§ 2º - Todos os demais membros serão indicados pelos órgãos e entidades representados, 
sendo investidos na função de Conselheiros através de nomeação pelo Prefeito Municipal. 

 
§ 3º - As indicações para nomeação ou substituição de Conselheiros serão feitas pelas 

entidades ou órgãos, na forma de seus Estatutos. 
 
§ 4º - Para cada membro será indicado um suplente que o substituirá, com direito a vota, nas 

ausências ou impedimento do titular. 
 
§ 5º - Perderá a condição de membro do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor o 

representante que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou 
a 6 (seis) alternadas, no período de 1 (um) ano. 

 
§ 6º - Os órgãos e entidades relacionadas neste artigo poderão, a qualquer tempo, propor a 

substituição de seus respectivos representantes, obedecendo ao disposto no parágrafo 2º deste 
artigo. 

 
Art. 14 – O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, 

sempre que convocados pelo Presidente ou por solicitação da maioria absoluta de seus membros. 
 

§ 1º - As Sessões Plenárias do Conselho instalar-se-ão com a maioria absoluta de seus 
membros, que deliberarão pela maioria dos votos dos presentes, exceto nos casos em que se exigir 
maioria absoluta ou qualificada. 
 

§ 2º - Ocorrendo falta de quorum mínimo para instalação do Plenário, automaticamente será 
convocada nova reunião, que acontecerá 48 horas depois. 
 

TÍTULO IV 
DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 

 
CAPÍTULO IX 
DA CRIAÇÃO 

 
Art. 15 – Fica instituído o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor – 

FMDDC, conforme o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
regulamentada pelo Decreto nº 2181/97, de 20 de março de 1997, com o objetivo de criar condições 
financeiras de gerenciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de 
proteção e defesa dos direitos dos consumidores. 

 
CAPÍTULO X 

DA FINALIDADE 
 

Art. 16 – O Fundo de que trata o artigo anterior destina-se ao financiamento das ações de 
desenvolvimento da Política Municipal de Defesa do Consumidor, compreendendo 
especificamente: 

 
I – Financiamento total ou parcial de programas e projetos de conscientização, proteção e 

defesa do consumidor; 
II – aquisição de material permanente ou de consumo e de outros insumos necessários ao 

desenvolvimento dos programas; 
III – realização de eventos e atividades relativas a educação, pesquisa e divulgação de 

informações, visando a orientação do consumidor; 



IV – desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos; 
V – estruturação e instrumentalização de órgão municipal de defesa do consumidor, 

objetivando a melhoria dos serviços prestados aos usuários; 
VI – concessão de gratificação de produtividade aos servidores da Agência Municipal de 

Defesa do Consumidor – PROCON MUNICIPAL, na forma a ser estabelecida em Decreto do 
Prefeito. 

CAPÍTULO XI 
DOS RECURSOS 

 
Art. 17 – Constituem receitas do Fundo: 
 
I – as indenizações decorrentes de condenações e multas advindas de descumprimento de 

decisões judiciais em ações coletivas relativas a direito do consumidor; 
II – as multas aplicadas pelo PROCON MUNICIPAL: 
III – o produto de convênios firmados com órgãos e entidades direito público e privado; 
IV – as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas; 
V – os rendimentos decorrentes de depósito bancários e aplicações financeiras; 
VI – as doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras; 
VII – outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo; 
VIII – As transferências efetivadas pelo Fundo Nacional dos Direitos Difusos e Fundo 

Estadual de Defesa do Consumidor. 
 
§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta 

especial, a ser aberta e mantida em estabelecimento da rede de oficial. (sic) 
 
§ 2º - Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo em operações 

ativas, de modo a preserva-las contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda. 
 
Art. 18 –Para operacionalização do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do 

Consumidor, fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em rubrica 
específica, cuja aplicação será disciplinada em ato do Poder Executivo Municipal. 
 

Art. 19 – Os recursos que forem destinados ao FMDDC deverão ser aplicados conforme 
Decreto da aplicação do Poder Executivo Municipal, até que os mesmos tenham disciplina na Lei 
Orçamentária Municipal. 

 
TÍTULO V 

DA JUNTA RECURSAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
CAPÍTULO XII 
DA CRIAÇÃO 

 
Art. 20 – Caberá ao Poder Executivo, através de Decreto criar na Agência Municipal de 

Defesa do Consumidor – PROCON MUNICIPAL, uma Junta Recursal de Primeira Instância. 
 
§ 1º - Os membros da Junta Recursal de serão (sic) nomeados pelo Prefeito , mediante 

composição do Diretor Geral da Agência Municipal de Defesa do Consumidor, obedecida a 
seguinte composição: 

 
I – Diretor Geral que presidirá; 
II – Dois representantes indicados pelos membros do Conselho Municipal de Defesa do 

Consumidor, sendo que um representante deverá ser de entidade representativa de fornecedores e o 
outro deverá ser de entidade representativa de consumidores. 



§ 2º - Cada membro da Junta Recursal de 1ª Instância, terá um suplente nomeado 
conjuntamente com o titular pelo Prefeito Municipal. 

 
§ 3º - Os membro da Junta Recursal de 1ª Instância perceberão “geton” (sic) pela 

participação efetiva nas suas reuniões, pela forma estabelecida na legislação municipal. 
 
§ 4º - O Regimento Interno da Junta Recursal será publicado no prazo de 30 (trinta) dias da 

aprovação desta lei e disporá sobre o seu funcionamento. 
 
Art. 21 – Das decisões de Junta Recursal caberá recurso ao Prefeito do município, como 

última instância na esfera administrativa. 
 

CAPÍTULO XIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 22 – No desempenho de suas funções, os órgãos do Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor poderão manter convênios de cooperação técnica e com os seguintes órgãos e 
entidades, no âmbito de suas respectivas competências: 

 
I – Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC. da Secretaria de Direito 

Econômico – SDE/MJ; 
 
II – Secretarias Estaduais e Municipais; 
III – Promotoria de Justiça do Consumidor; 
IV – Juizados de Pequenas Causas; 
V – Delegacias de Polícia; 
VI – Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor – PROCON 

ESTADUAL. 
VII – Inmetro; 
VIII – Associações Civis Comunitárias; 
IX – Receita Federal e Estadual; 
X – Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional; 
XI – Defensoria Pública de Defesa do Consumidor; 
XII – Universidades e outras Instituições. 
 
Art. 23 – Para compor a Agência Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON 

MUNICIPAL, fica criado na estrutura do Gabinete do Prefeito os seguintes cargos: 
 

I – Diretor Geral; 
II – Coordenador de Atendimento e Fiscalização; 
III – Coordenador de Estatística e Pesquisa; 
IV – Coordenador de Conciliação, Educação e Divulgação. 
 
Art. 24 – A Agência Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON MUNiCIPAL terá 

Quadro de Pessoal próprio, na forma dos Anexos I e II desta lei, e será dirigida por um Diretor 
Geral, nomeado pelo Prefeito, que deverá possuir experiência nas suas áreas de competência. 

 
§ 1º - Fica criado o quadro de pessoal da Agência Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON 
MUNICIPAL, com os cargos em comissão e efetivos, constantes desta Lei, conforme especificados 
nos Anexos I e II. 
 



Art. 25 – Consideram-se colabores do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor as 
Universidades e as entidades públicas ou privadas, que desenvolvam estudos e pesquisas 
relacionadas ao mercado de consumo. 

 
Parágrafo Único – Entidades, autoridades, cientistas e técnicos poderão ser convidados a 

colaborar em estudos ou participar de comissões instituídas pelos órgãos de proteção ao 
consumidor. 

 
Art. 26 – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 
Art. 27 – Nas lacunas desta lei, aplica-se subsidiariamente a Legislação Federal de 

Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor e Legislação Estadual. 
 
Art. 28 – A partir da vigência desta Lei, fica revogada expressamente a Lei Municipal nº 

979, de 27/11/2000. 
 
Art. 29 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de agosto de 2001. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO I 
 
 

CARGOS EM COMISSÃO 
 
 

DENOMINAÇÃO  SÍMBOLO  QUANTIDADE  
Diretor Geral  01 
Coordenador  02 

TOTAL DE CARGOS  ---------- 03 
 
 
 

 
ANEXO II 

 
CARGOS EFETIVOS 

 
DENOMINAÇÃO  REFERÊNCIA  QUANTIDADE  
Assistente Administrativo   
Técnico de Apoio Educacional   
Artífice de Copa e Cozinha   
Motorista   
Telefonista   

TOTAL DE CARGOS   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 1013/2001, DE 03/09/2001 
 

“Dispõe sobre Alienação de Imóveis residenciais à 
famílias e entidades familiares de baixa renda, do 
Conjunto Residencial 1º de Maio, no Bairro Mendes 
Mourão, neste  município, e dá outras providências”. 

 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei. 

 
Art.  1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar doação de lotes de 

terreno, e respectivas edificações, situados no Loteamento Social 1º de Maio, Bairro Mendes 
Mourão, neste município, à famílias e entidades familiares de baixa renda descritas no Anexo I 
desta Lei, através de seus representantes. 

 
Art.  2º - A respectiva doação será efetivada mediante a expedição de títulos de posse, 

cujo registro no competente Cartório de Imóveis ficará a cargo de cada família ou entidade familiar 
contemplada. 

 
§ 1º - Quando os beneficiados forem casados ou mantiverem união estável, os 

respectivos títulos serão expedidos em nome da mulher que juntamente com seu esposo ou 
companheiro chefie a família ou entidade familiar. 

 
§ 2º  -  A partir do ato de doação, que se consubstanciará com a expedição dos títulos de 

posse, fica vedado qualquer tipo de alienação, locação, ou qualquer outro meio de transferência da 
posse a terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos, sob pena de nulidade e de retomada imediata por 
parte do município de Coxim/MS, ainda que o representante da família ou entidade familiar 
contemplada venha a falecer. 

 
Art. 3º  - A alienação autorizada na presente Lei corresponderá aos lotes nº 02 a 25, da 

quadra 23-A, Bairro Mendes Mourão, cuja denominação passará a ser Conjunto Habitacional 1º de 
Maio. 

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

em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal., 04 de Setembro de 2001 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 
 

RELAÇÃO DOS CONTEMPLADOS 
LOTEAMENTO 1º DE MAIO 
BAIRRO MENDES MOURÃO 
BAIRRO MENDES MOURÃO  
 
 
                  NOME                                                                                    CASA 
 
01 - Maria Sebastiana da Cruz ............................................................     21 
02 - Angelita Cruz dos Santos..............................................................     41 
03 - Ana Maria Lopes Ferreira .............................................................     51 
04 - Nara Gisele de Barros....................................................................     10 
05 - Rosângela Maria Vítor...................................................................      60 
06 - Virgínia Ferreira da Silva ...............................................................    120 
07 - Maria Lopes da Silva .....................................................................      40 
08 - Elza Gonçalves Vital.......................................................................      80 
09 - Antônia Benedita Alvim .................................................................       30 
10 - Maria Pedrosa Lemes....................................................................      121 
11 - Rosa Egilda da Silva......................................................................        91 
12 - Romana Paes dos Santos.............................................................         20 
13 - Maria de Fátima Alves de Almeida................................................      110 
14 - Maria Moreira da Silva....................................................................      100 
15 - Maria Santana Lopes da Silva........................................................        61 
16 - Sandra Regina Lopes.....................................................................        50 
17 - Francisco Paulo Aires Carneiro......................................................        90 
18 - Adélia Neres Nunes.........................................................................       31 
19 - Divanete Lopes da Silva Costa.......................................................        70 
20 - Aparecida Caíres Valenço...............................................................        71 
21 - Soraya Camacho de Oliveira..........................................................       101 
22 - Vera Luciana....................................................................................         11 
23 - Paulo Barbosa dos Santos...............................................................        81 
24 - Sebastiana Aparecida Furtado.........................................................      111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LEI Nº 1014/2001, DE 03/09/2001 
 

“Dá nova redação à Lei nº 992/2001, e 
dá outras providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Coxim/MS aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei. 
 

Art. 1º - A Lei Municipal nº 992/2001, de 02/04/2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a instituir a Fundação Municipal 
Professora Clarice Rondon, de Cultura, Desporto e Lazer - FUNRONDON, integrada à 
Administração Indireta do Poder Executivo, dotada de personalidade jurídica de direito público 
interno, sem fins lucrativos, com patrimônio e administração próprias. 
 

Parágrafo Único - A FUNRONDON terá sede e foro na cidade de Coxim/MS, com prazo 
de duração indeterminado, cuja finalidade precípua será a de promover e executar as políticas de 
cultura, desportos e lazer, no território deste município. 
 

Art. 2º - A FUNRONDON terá o seu patrimônio constituído dos bens e direitos que lhes 
forem destinados pelo Poder Executivo Municipal, por outros Poderes e por pessoas físicas ou 
jurídicas, na forma em que dispuser seu Estatuto. 
 

Art. 3º - A FUNRONDON será instituída por decreto do Chefe do Executivo Municipal, 
que ao regulamentar a presente lei, aprovará seus Estatutos. 
 

Art. 4º - A Fundação será dirigida por um Conselho Curador, que terá funções deliberativas, 
e por um Diretor-Presidente que terá funções administrativas. 
 

§ 1º - O Conselho Curador, sendo órgão hierarquicamente superior deverá ser composto 
pelos representantes dos segmentos abaixo: 
 

1)  01 (um) membro da Secretaria de Promoção e Ação Social; 
2)  01 (um) membro da Divisão de Cultura do Município; 
3)  01 (um) membro da Divisão de Esporte do Município; 
4)  01 (um) membro da Secretaria de Educação; 
5)  01 (um) membro da Liga Esportiva Coxinense. 

 
§ 2º - Fica obrigatória a criação do Conselho Fiscal, com a função de acompanhar e 

fiscalizar as atividades econômicas e institucionais da Fundação. 
 

§ 3º - Os membros do Conselho Curador serão nomeados pelo Prefeito Municipal, assim 
como o Diretor-Presidente. 
 

§ 4º - Os membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal não poderão exercer funções 
remuneradas. 
 



Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ceder, a título precário, servidores 
municipais, para gerirem a FUNRONDON, até a sua instituição oficial, sua organização 
administrativa e criação do seu quadro próprio de pessoal. 
 

Parágrafo Único - Os servidores cedidos, na forma do “caput” deste artigo perceberão seus 
vencimentos diretamente do erário municipal, até ulterior deliberação. 
 

Art. 6º - Além das dotações orçamentárias específicas autorizadas pela LOA-2001, fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no Orçamento do Exercício de 2001, na forma 
prevista na Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, para atender o desiderato desta lei. 
 

Art. 7º - Os bens que se fizerem necessários  para a constituição do imobilizado da 
FUNRONDON, serão destinados pelo Poder Executivo, na forma de lei específica. 
 

Parágrafo Único - Quando convier, fica autorizado o Poder Executivo a dar em cessão de 
uso outros bens necessários para a atendimento das necessidades da Fundação”. 
 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO., em   03 de Setembro  de 2001. 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LEI Nº 1.015/2001, DE 03/09/2001. 
     

 DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 
718/93, QUE ORGANIZA O INSTITUTO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
COXIM – IMASC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
                        Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, OSWALDO MOCHI JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Coxim – MS, sanciono a seguinte lei: 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
                        Art. 1º - O Instituto Municipal de Assistência Social de Coxim (IMASC), criado 
pela Lei nº 718/93, passa a denominar-se Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de 
Assistência Social- IMCAS, vigorando com as disposições contidas nesta Lei.                                   
             
                       Art. 2º - O IMCAS tem por finalidade assegurar, aos servidores municipais e seus 
dependentes, a assistência médica, odontológica, ambulatorial, laboratorial, hospitalar, observados 
os limites e urgência estipulada nesta Lei e a regulamentação própria. 
                        

 Parágrafo Único – O IMCAS será mantido pelo Fundo Municipal de Assistência Social 
criado pela Lei nº 718/93, que passa a denominar-se Fundo Municipal dos servidores de Coxim de 
Assistência Social – FUMCAS, cuja administração é de encargo da mesma estrutura do Art. 29 
desta Lei. 
 
                        Art. 3º - Na aplicação desta Lei, serão observados, além de outros, os seguintes 
conceitos: 
                        
                        I – Benefícios Fundamentais: compreendem os direitos primordiais do segurado ao 
IMCAS, englobando os procedimentos nas áreas médicas, odontológica, a assistência laboratorial 
em análises clínicas básicas, as cirurgias não-estéticas e as internações hospitalares em enfermaria 
ou em Unidade/Centro de Terapia Intensiva; 
                      II – Benefícios Facultativos: são aqueles que poderão ser concedidos pelo IMCAS, 
observadas suas disponibilidades orçamentárias, financeiras e operacionais, incluindo-se dentre 
outros, as próteses dentárias; 
                      III – Segurado: é a pessoa física, legalmente investida em cargo ou função pública, 
inclusive os servidores contratados ou convocados temporariamente, ou em exercício de mandato 
eletivo municipal ou neles aposentados, bem como os pensionistas, em condições de usufruir os 
benefícios do IMCAS; 
                       IV – Dependente: é a pessoa economicamente dependente do segurado, que esteja 
habilitado no cadastro do IMCAS, após preencher os requisitos legais, por solicitação do segurado e 
em condições de usufruir os benefícios do IMCAS; 
                        V – Beneficiário: compreende tanto o segurado quanto dependente; 
                       VI – Inscrição: é o ato de habilitação junto ao IMCAS, para usufruir os benefícios de 
assistência à saúde; 
                      VII – Companheiro: pessoa do sexo oposto que conviva com o segurado e que com 
ele(a) resida, em condição marital estável, há pelo menos 02 (dois) anos, ou que possua filho(a)  em 
comum com o(a) mesmo(a); 



                    VIII – Empregador : são os órgãos, as autarquias e as fundações do Poder Executivo, 
bem como a Câmara Municipal; 
                       IX – Base contributiva: compreende a retribuição pecuniária correspondente aos 
proventos do inativo e do pensionista, ou ao vencimento base referente ao mês de trabalho do 
segurado ativo. 
                        X – Fator Equalizador: correspondente ao valor, definido a partir de percentual 
aplicado sobre cada serviço efetivamente utilizado, que cada segurado contribuirá para o IMCAS, o 
qual funcionará, também, como estímulo na fiscalização ou inibidor de abuso na obtenção de 
serviço de Assistência à Saúde. 
 

TÍTULO II 
DOS BENEFICIÁRIOS 

 
CAPÍTULO I 

DOS SEGURADOS 
 

Art. 4º  - São segurados do Instituto dos servidores de Coxim de Assistência Social 
- IMCAS: 

a) Os servidores da Prefeitura Municipal que, mediante requerimento, estiverem 
cadastrados; 

b) Os servidores da Câmara Municipal que, mediante requerimento, estiverem 
cadastrados; 

c) Os servidores das Autarquias Municipais, que, mediante requerimento, estiverem 
cadastrados, desde que estejam sujeitos ao regime “Estatutário”; 

d) Os Inativos e Pensionistas do Poder Municipal que, mediante requerimento, 
estiverem cadastrados; 

 
Parágrafo Único  - Os segurados mencionados no Art. 4º, perderão tal qualidade 

ao deixarem de recolher por 03 (três) meses consecutivos, as contribuições devidas, 
quando do afastamento do serviço para tratar de interesse próprio. 
 
                        Art. 5º - Os segurados que optarem pelo descadastramento voluntário ou por motivo 
de irregularidade nociva ao IMCAS, ficarão sujeitos a novos prazos de carência. 
 
                       Art. 6º - Os prazos de carência são os estipulados no Art. 19 da presente Lei. 
 
                       Art. 7º  - O cadastramento como segurado se dará a partir da data da aprovação e 
despacho no requerimento do peticionário acrescido dos dependentes declarados e aceitos pelo 
IMCAS com a correspondente expedição do cartão de identificação dos beneficiários. 
 
                        Art. 8º  - Os segurados a serviço de outro Órgão, por cedência e com percepção de 
remuneração pelo órgão destino, deverão providenciar seus descontos em folha de pagamento, 
mediante apresentação de informativo ao IMCAS, caso desejem continuar usufruindo dos serviços 
do Instituto dos servidores de Coxim de Assistência Social. 
 

CAPÍTULO II 
DOS DEPENDENTES DIRETOS 

 
Art. 9º - São considerados dependentes do segurado:                                        

a) a esposa, esposo, companheiro ou companheira, mantido(a) há pelo menos 02 
(dois) anos, com observância do art. 13; 

b) os filhos e as filhas de qualquer condição, solteiros e menores de 21 anos; 



c) os filhos e filhas de qualquer condição, inválidos, enquanto durar a invalidez; 
 
 

d) enteados não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou 
inválidos, enquanto permanecerem nessa situação, comprovado em ambos os 
casos a dependência econômica e a relação com o segurado titular; 

e) menor que, por determinação judicial, se encontra sob a guarda e 
dependência econômica, convivendo no mesmo teto em relação ao segurado 
titular; 

f) menor que se encontra sob a tutela do segurado titular, não possuindo bens 
ou rendimentos próprios suficientes para o próprio sustento e educação; 

g) o(a) neto(a), filho(a) de mãe solteira menor de 21 anos, sem rendimentos 
próprios ou pensão e que viva sob suas expensas e mesmo teto, até que 
perdure a menoridade da mãe, mediante sindicância da Direção do IMCAS; 

h) os dependentes diretos supramencionados maiores de 21 anos e menores que 
25 anos, solteiros, sem rendimentos próprios que apresentarem atestado de 
matrícula regularmente em cursos universitários ou do ensino médio; 

 
                        Art. 10 - A situação de dependência da companheira, companheiro, mantido há mais 
de 02 (dois) anos deverá ser comprovada mediante decisão judicial, sem prejuízo de sindicância 
feita pelo IMCAS. 
 
                        Parágrafo Único – A existência de filho(a) havido em comum entre segurado(a) e a 
companheira ou companheiro, supre a condição do prazo previsto neste artigo. 
 
                        Art. 11 - Os dependentes diretos previstos no Art. 7º, perderão tal condição ao 
passarem  a perceber de órgão público, durante a prestação de serviço militar inicial ou prorrogação 
deste, ou participarem de lucros de empresas como sócios ou pessoas jurídicas. 
 
                        Art. 12 – Somente fazem jus aos benefícios, os dependentes declarados pelo 
segurado titular; 
 
                        Art. 13 – A inclusão ou exclusão de dependentes é de livre iniciativa do segurado 
titular. 
 

CAPÍTULO III 
DOS DEPENDENTES INDIRETOS 

 
 Art. 14 – São dependentes indiretos os abaixo discriminados: 

a) Os pais inválidos, sem rendimentos suficientes e que vivam às suas expensas e 
mesmo teto; 
b) Os pais, com idade acima de 70 anos, sem rendimentos próprios ou bens 

insuficientes para  sustento e que vivam às suas expensas e sob o mesmo teto; 
c) As filhas solteiras menores de 21 anos, que se emanciparam e que pela 

separação judicial ou divórcio retornaram ao convívio familiar sob o mesmo 
teto e às suas expensas; 

 
CAPÍTULO IV 

DA INSCRIÇÃO DOS SEGURADOS E DOS DEPENDENTES 
 



                        Art. 15  – A filiação dos segurados, mencionados no Art. 7º, desta  Lei, ao 
IMCAS, dar-se-á na data do início do exercício do cargo efetivo, contratados e 
comissionados, mediante requerimento do interessado junto ao IMCAS. 
 
                        Art. 16 – A inscrição de dependente será efetuada mediante requerimento do 
segurado, na forma de regulamento próprio. 
                         
                       Parágrafo Único – Pela inscrição indevida de dependente, responderá (a)  
segurado(a) pelas despesas que aquele tiver acarretado ao IMCAS, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 

CAPÍTULO V 
DA EXCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS  

 
                        Art. 17 – Os beneficiários do IMCAS perderão tal qualidade após decorridos 03 
(três) meses da última contribuição do(a) segurado(a). 
 
                        Art. 18 – A perda da qualidade de dependente do(a) segurado(a) do IMCAS ocorre: 
                        I – para o cônjuge, pela nulidade ou anulação de casamento, por separação judicial 
ou por divórcio, sem que lhe tenha sido assegurada a prestação de alimentos ou se voluntariamente 
a dispensou; 
                       II – para o companheiro(a), mediante solicitação do segurado, quando não mais 
existirem as condições inerentes a essa situação; 
                      III – para os filhos, irmãos órfãos, enteados, tutelados e menores sob a posse e guarda 
do segurado, por casamento ou ao completarem o limite máximo de idade ou cessação dos motivos; 
                       IV – por óbito; 
                        V – para o inválido, quando cessar a invalidez; 
                       VI – quando cessar a dependência econômica; 
                      VII – por perda da qualidade de segurado de quem ele dependa; 
                     VIII – por requerimento do segurado, para os dependentes com ônus adicional; 
 
                        § 1º - A responsabilidade pela comunicação de evento que faça cessar a dependência 
será do segurado, cabendo ao IMCAS, tomar as providências necessárias para excluir o dependente 
em situação indevida. 
 
                        § 2º - A invalidez do dependente será apurada pelo IMCAS, através de laudo emitido 
por junta médica credenciada pela mesma, cabendo ao interessado indicar, às suas expensas, um 
especialista ou perito para participar da avaliação devida. 
 

TÍTULO III 
DOS PERÍODOS DE CARÊNCIA 

 
                        Art. 19  – Período de carência é o tempo correspondente ao número 
mínimo de contribuições mensais efetuadas ao IMCAS, indispensáveis para que o 
segurado tenha direito a usufruir os benefícios previstos nesta Lei. 
 
                        § 1º - Os benefícios em natureza previstos nesta Lei serão devidos após 
haver o segurado  e dependentes diretos completado a carência de: 

• 01 (um) mês para consultas e exames laboratoriais; 
• 06 (seis) meses para Tomografia, Ressonância Magnética e outros exames 

especiais de alto custo; 
• 300 dias para partos e cirurgias, exceto as cirurgias decorrentes de acidente 

em trabalho; 



                           § 2º - Para os dependentes indiretos o período de carência corresponde 
a 03 (três) meses de contribuições mensais para consultas e exames laboratoriais, 
seguindo os prazos previstos para os outros itens. 
 
                        Art. 20  – O servidor municipal, que perder a condição de segurado do 
IMCAS e nele reingresse, após decorridos 90 (noventa) dias, fica sujeito a novos períodos 
de carência para ter direitos aos benefícios previstos nesta Lei. 
 

TÍTULO IV 
DOS DIREITOS DOS BENEFICIÁRIOS 

CAPÍTULO I 
DOS BENEFÍCIOS EM NATUREZA 

 
                        Art. 21  – Os benefícios em natureza constarão de serviços clínicos, 
cirúrgico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, concedidos conforme a amplitude 
que a receita mensal do IMCAS permitir. 
 
                        Art. 22  – A despesa mensal com benefícios terá como limite máximo, o 
percentual de 80% (oitenta por cento) da Receita do IMCAS, podendo ser ultrapassado tal 
índice sempre que houver Reserva de Caixa equivalente a 04 (quatro) vezes a Receita 
Mensal do IMCAS. 
 
                       Parágrafo Único  – Para manter o equilíbrio entre Despesa e Reserva de 
Caixa é preciso imperiosamente que haja a suspensão de benefícios, conforme estipulado 
nesta Lei e em regulamento próprio. 
 
                        Art. 23  – Os serviços serão prestados de preferência, mediante contratos 
ou convênios com médicos, dentistas e estabelecimentos especializados, aos quais 
remunerará o serviço de saúde na base de preços previamente acordados. 
 
                        § 1º - Os benefícios em natureza previstos neste artigo, serão devidos 
após    haver o(a) segurado(a) completadas as carências previstas no Art. 19 desta Lei. 
 
                         § 2° - Quando ambos os cônjuges ou companheiro e companheira forem 
segurados, a participação nos custos das despesas com dependentes será descontada 
no mesmo percentual de ambos os servidores.                           
 
                        § 3° - Quando ambos  os  cônjuges  ou  companheiro  e  companheira 
forem servidores e apenas um  segurado, a  participação  nos custos  das   despesas com 
dependentes será descontada pelo dobro do índice previsto para os demais casos.  
 

CAPÍTULO II 
DO FATOR EQUALIZADOR  

 
                        Art. 24  – Como fator equalizador na prestação dos serviços do IMCAS, o 
segurado participará do custeio da Assistência efetivamente utilizada por si ou por seus 
dependentes: 
                         
                        I – Para o segurado e seus dependentes diretos : 
                        a) 20% (vinte por cento) para os serviços clínicos e laboratoriais, pagos no 
ato da realização dos mesmos; 



                        b) 50% (cinqüenta por cento) do valor dos serviços odontológicos, quando 
estes forem executados fora do Gabinete Odontológico próprio do IMCAS, e com 
autorização prévia do mesmo; 
                        c) 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos serviços cirúrgicos-
hospitalares, sem pagamento prévio de fator; 

            d) 40% (quarenta por cento) do valor dos exames complementares 
especiais, tais como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, 
Mapeamento Cerebral, Cintilografia, Mamografia, Densiometria, Colonoscopia, etc, com 
pagamento de 10% no ato da realização dos mesmos;  
 

II – Para os dependentes indiretos: 
 
                     - 50% (cinqüenta por cento) do valor para os serviços acima estipulados, 
com pagamento de 20% (vinte por cento) no ato da realização dos mesmos; 
 
                       Parágrafo Único  – O dependente que for inscrito no IMCAS já portador de 
doença ou lesão grave, participará do custeio de qualquer tipo de assistência na base de 
50% (cinqüenta por cento) dos custos. 
 
                       Art – 25  – O segurado pagará no ato da realização de qualquer dos 
procedimentos estipulados no artigo 24 para si e seus dependentes, o percentual previsto 
no mesmo artigo do valor dos procedimentos médicos e exames, laboratorial e especial, e 
outros previstos conforme tabela adotada entre Conveniado e o IMCAS.   
                     
                     Parágrafo Único  – O restante do valor das despesas contraídas pelo 
segurado e seus dependentes em relação ao seu percentual será parcelada para 
desconto em folha de pagamento, cuja parcela não poderá ser superior a 20% (vinte por 
cento) de sua remuneração. 
           
                     Art. 26  – Os casos excepcionais, relacionados à Assistência a Saúde 
poderão ser submetidos à apreciação do Conselho Administrativo do Fundo Municipal de 
Assistência Social.  
 

T I T U LO  V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS A BENEFÍCIOS 

 
CAPITULO I 

DO CUSTEIO DO IMCAS 
 
                        Art. 27  – O IMCAS será custeado através das seguintes contribuições:  
                        I – Do segurado, 5% (cinco por cento) da remuneração como base 
contributiva, bem como na mesma proporção dos aposentados e pensionistas;  
                       II – dos òrgãos da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundações da 
Prefeitura, 3% (três por cento) do total bruto da Folha de Pagamento do mês corrente; 
                      III – 5% da base contributiva do segurado, para cada dependente indireto. 
    IV – da Câmara Municipal o desconto no percentual de 3% (três por cento) 
sobre a remuneração do funcionário que aderir ao referido Instituto, a partir do ano de 
2002.  
 
     Parágrafo Único  – A contribuição estabelecida nos incisos II e IV, liquida 
toda e qualquer dívida anterior advinda da Lei nº 718/93, para com este Instituto.  
 



                        Art. 28  – O recolhimento das contribuições dos segurados será efetuado 
ao IMCAS, mediante desconto em Folha de Pagamento e repasse dentro de 48 (quarenta 
e oito) horas pelo órgão responsável, após a conclusão do pagamento dos servidores 
municipais. 
 

TÍTULO VI 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
                        Art. 29  – O IMCAS dispõe da seguinte estrutura básica: 
                         
                        I – Órgãos de Direção: 

a) Conselho Administrativo, órgão colegiado com as funções de 
deliberação superior; 

b) Diretoria Executiva, com as funções de direção executiva; 
                        
                       II – Órgão de Assessoramento: 

a) Assessoria Jurídica. 
b) Medico Auditor. 

 
                        Art. 30 – O IMCAS será administrado por um Conselho Administrativo, composto 
por 08 (oito) membros. 
 
                        I – 01 (um) representante dos servidores municipais, estável, com nível superior, que 
o presidirá, observando-se o rodízio e abrangência do representante entre os diversos setores da 
Administração Municipal;   
                       II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Gestão; 
                       III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;                      
                      IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Promoção Social;                      
                       V – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e 
Infra-Estrutura;                      
                      VI – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;                       
                     VII – 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal;                     
                    VIII – 01 (um) representante dos Inativos e Pensionistas indicado pelo Sindicato de 
Classe; 
 
                       § 1º - Os membros do Conselho não serão remunerados, porém suas atividades serão 
consideradas como de relevantes serviços prestados à Administração Pública Municipal. 
 
                        § 2º - Os representantes dos servidores terão que ser escolhidos do quadro efetivo e 
estável nas respectivas Secretarias Municipais e Câmara Municipal. 
 
                        § 3° - Os titulares indicados pelo Poder Legislativo terão seus suplentes indicados na 
mesma forma do item VII deste artigo e mandato igual aos membros titulares.    
                      

§  4º  - Fica a Comissão de Assistência a Saúde dos Servidores públicos Municipais, 
nos termos que dispõe o artigo 41 desta Lei incumbida de definir os critérios para a escolha 
dos conselheiros e do diretor Executivo, definidos nos artigos 29 e 30. 

                 
                        § 5° - Os Conselheiros previstos neste artigo serão substituídos em seus 
impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes.  
 
 



 
                        § 6° - Todos os membros do Conselho, após as indicações, serão 
nomeados por ato do Prefeito Municipal e terão mandato de 04 (quatro) anos, exceto o 
indicado pelo Legislativo Municipal que poderá haver mudança de 02 em 02 anos. 
 
                        § 7° - O Diretor Executivo participará das reuniões do Conselho Administrativo, sem 
direito a voto, quando convocado. 
                                
                        Art. 31  – Da Diretora Executiva: A diretoria Executiva compõe-se de: 
                                       a) Diretor Executivo   
                                       b) Tesoureiro 
                                       c) Contador 
                                       d) Assistente Administrativo 
 
                         Art. 32  – O Diretor Executivo será escolhido e nomeado pelo Prefeito 
Municipal mediante lista tríplice apresentada pelo Conselho Administrativo. 
 
                          § 1° - O Diretor Executivo poderá ser servidor efetivo ou inativo, bem 
como pessoa nomeada em cargo Comissionado desde que indicado pelo Conselho 
Administrativo. 
 
                          § 2° - O Diretor Executivo será empossado perante o prefeito Municipal, 
mediante assinatura de Termo em Livro Próprio e terá nível DGA –2 ou simbologia 
equivalente. 
                          
                         Art. 33  – O Tesoureiro, Contador e Assistente ou Agente Administrativo 
serão cedidos pela Prefeitura Municipal com ônus para a origem. 
                           § Único – Cabe ao Conselho Administrativo regulamentar uma 
gratificação com base na remuneração do Diretor Executivo para os cargos supracitados. 
 
                          Art. 34  – Em caso de extinção do Fundo seus bens e direitos serão 
incorporados ao Patrimônio Municipal, caso haja participação do Poder Publico, e ao 
Sindicato da Classe na falta desta. 
 

TITULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
                        Art. 35  – Os segurados previstos no Art. 4º desta Lei, que já estejam em 
exercício na data de sua promulgação, serão inscritos por requerimento dos mesmos ao 
IMCAS. 
 
                        Art. 36  – Fica criado o Fundo Municipal  dos servidores de Coxim de 
Assistência Social – FUMCAS, com a finalidade de viabilizar recursos e garantir o 
funcionamento do IMCAS e com os mesmos elementos de despesas já previstos na Lei 
nº 718/93. 
 
                       Art. 37  – O Poder Executivo expedirá os atos necessários à 
regulamentação do IMCAS e do Fundo Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência 
Social .                  
                        § 1º - Compete-lhe também, providências no sentido   de    gerenciamento 
                        necessário à execução contábil ainda existente até a data da publicação 
desta Lei. 



                         § 2º - Cabe à Diretoria Executiva   existente  fazer  a   tramitação   de   
bens materiais , de capital existente e restos a pagar à Comissão de Assistência  à  
Saúde, no prazo de 10 dias a contar da publicação da presente Lei. 
 
                        Art. 38 – Fica aprovado o orçamento do FUMCAS, nas formas dos anexos I e II 
desta Lei. 
 
                        Art. 39 – A gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como a escrituração 
contábil do FUMCAS obedecerá a federal e municipal vigentes. 
 
                        Art. 40 – As despesas administrativas do IMCAS, incluídas àquelas com móveis, 
materiais e equipamentos utilizados em expediente e com pessoal, poderão atingir o limite de 20% 
(vinte por cento) ao ano das receitas do FUMCAS. 
 
                        Art. 41 – Após a aprovação e publicação desta Lei , fica a Comissão de Assistência à 
Saúde dos Servidores públicos municipais de Coxim com poderes e encargos de Conselho 
Administrativo, previsto no Artigo 30, por um prazo de 180 (cento e oitenta dias), devendo neste 
período elaborar e aprovar o regimento interno, bem como tomar todas as medidas necessárias para 
o fiel cumprimento desta Lei. 
 
                        Art. 42 – Os encargos da Diretoria Executiva também ficarão sob a responsabilidade 
da Comissão de Assistência a Saúde dos Servidores de Coxim, com amplos poderes para decidir, 
reorganizar e executar as alterações necessárias ao funcionamento do IMCAS. 
 
 
 
 

COXIM-MS, 03 DE SETEMBRO DE 2001. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JUNIOR 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1016/2001, DE 10/09/2001 
 

“Dispõe sobre denominação de Logradouro 
Público 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 denominada de RUA JOÃO ELEUTÉRIO DA COSTA VITAL, a rua Travessa 

nº 2, localizada na Vila São Salvador, nesta cidade. 
 

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

 
 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal.,  10  de setembro de 2001 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 1017/2001, DE 10/09/2001 
 

“Dispõe sobre denominações de Logradouros 
Públicos, nesta cidade”. 

 
 
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 denominada de RUA LEVÍTICO, Rua B; RUA HEBREUS, a Rua C; RUA 

GÁLATAS, a Rua D; RUA CORÍNTIOS, a Rua E; RUA ROMANOS, a Rua F; RUA EFÉSIOS, a 
Rua G; RUA FILIPENSES, a Rua H; RUA COLOSSENSES, a Rua I; RUA ECLESIASTES, a Rua 
J; RUA ÊXODO, a Rua K; RUA GÊNESIS,  a Rua L e AVENIDA ROSA DE SAROM. A Avenida 
A, todas localizadas na Vila Jorge Ritt, nesta cidade.  

 
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a confeccionar, com recursos própios, 

placas indicativas dos logradouros acima denominados. 
 

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

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal.,  10  de setembro de 2001 
 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI  Nº 1019/2001, DE 10/09/2001 
 

“Dispõe sobre nova denominação de 
Logradouro Público 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 denominada de RUA EVARISTO CAMPOSANO, a Travessa nº 1, localizada 

na Vila São Salvador, nesta cidade. 
 

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

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal., 10 de setembro de 2001 
 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI  Nº 1020/2001, DE 17/09/2001 
 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar 
financiamento junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, através 
do Banco do Brasil S.A na qualidade de 
Mandatário, e dá outras providências.” 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Coxim/MS aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei. 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento junto ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, através do Banco do Brasil S/A na 
qualidade de mandatário, até o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), observadas as 
disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito. 

 
§ 1º - Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente 

aplicados na execução de projeto integrante do PMAT - Programa de Modernização da 
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos. 

 
§ 2º - No decorrer da execução do projeto de acesso ao Programa de Modernização da 

Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básico, fica obrigatório o envio ao Poder 
Legislativo, de relatórios de gastos com a aquisição de equipamentos de informática, capacitação de 
recursos humanos, serviços técnicos especializados e infra-estrutura física. 

 
Art. 2º - Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo 

autorizado a ceder, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, os créditos 
provenientes das receitas a que se referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea  “b”, e 
parágrafo 3º da Constituição Federal. 

 
Parágrafo Único - A utilização dos créditos, cedidos nos termos do “caput” deste artigo, 

poderá ser efetuada no vencimento e na hipótese de inadimplemento das obrigações assumidas pelo 
Município, ficando o Banco do Brasil S.A autorizado a efetuar a transferência dos referidos 
recursos para quitação do principal e encargos da operação. 

 
Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão 

consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. 
 
Art. 4º - O orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos necessários ao 

atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes 
da operação de crédito autorizada por esta Lei. 

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

contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO., 21 de março de 2001. 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 



LEI  Nº 1021/2001, DE 17/09/2001 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial que menciona e dá outra providências”. 
 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Coxim/MS aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei. 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 

2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), no Orçamento Programa do Município em vigor, 
conforme discriminado. 

 
15     -  Assistência e Previdência; 
81     - Assistência; 
486  - Assistência Social Geral; 
2091 - Revisão de Benefícios de Prestação Continuada - LOAS; 
 
3.1.2.0 - Material de Consumo                 003      Recursos da União    R$      480,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos      003      Recursos da União    R$   2.400,00 
 
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial, serão os 

provenientes dos constantes dos Incisos II e III do § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64. 
 
Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO., em 19  de junho de 2001. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

LEI  Nº 1022/2001, DE 17/09/2001 
 
 

“Dispõe sobre a criação e constituição 
do Conselho Municipal de Habitação, e 
dá outra providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Coxim/MS aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei. 

 
Art. 1º - Através da presente Lei, fica criado e constituído o Conselho Municipal de 

Habitação do Município de Coxim/MS, observando-se as normas aqui atribuídas. 
 
Art. 2º - Compete ao Conselho: 
 
I - Normatizar os Programas Habitacionais a serem implantados; 
II - Analisar, selecionar e aprovar os cadastros das famílias e entidades familiares interessadas 

nos respectivos Programas. 
 
Art. 3º - A composição do Conselho será formada por 02 (dois) representantes, titular e 

suplente, dos seguintes órgãos e instituições: 
I - Poder Executivo Municipal; 
II - Poder Legislativo Municipal; 
III - Entidades de classe; 
IV - Segmentos religiosos; 
V - Clubes de serviço e filantropia. 
VI - Instituições Financeiras, cuja participação é facultativa. 
 
Parágrafo Primeiro - A escolha dos membros indicados será feita pelo Prefeito Municipal, 

com base nas indicações feitas pelos órgãos e instituições acima. 
 
Parágrafo Segundo - Os órgãos e instituições que se enquadram nas disposições dos incisos I 

a V do presente artigo serão relacionados em cadastro e receberão expediente para apontamento dos 
respectivos membros titulares e suplentes. 

 
Parágrafo Terceiro - Após o recebimento da comunicação, as entidades terão 05 (cinco) dias 

para realizar a indicação, sob pena de ser entendido como desistência. 
 
Parágrafo Quarto - O mandato de cada membro, titular e suplente, será de 01 (um) ano, 

permitida uma única recondução. 
 
Parágrafo Quinto - Os membros do Conselho não receberão qualquer remuneração, a 

qualquer título, sendo os serviços considerados relevantes para o Município. 
 
Parágrafo Sexto - O Presidente do Conselho será escolhido por votação dos membros, 

titulares e suplentes, sendo que somente poderão concorrer os membros titulares. 
 



Art. 4º - As reuniões realizar-se-ão mensalmente, de forma ordinária, e extraordinariamente a 
critério do Presidente, em caso de assunto relevante. 

 
Art. 5º - As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da maioria simples de seus 

membros titulares. 
 
Art. 6º - O Poder Executivo Municipal atenderá as necessidades para implantação do 

Conselho. 
 
Art. 7º - Após a composição do Conselho, com eleição de seu Presidente, terão seus membros 

o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração do Regimento Interno. 
 
Art. 8º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO., em 17 de SETEMBRO de 2001 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI  Nº 1023/2001, DE 17/09/2001 
 

“Altera a redação do artigo 3º, inciso I ao V e do parágrafo 
2º, do artigo 4º da Lei 652, de 23 de maio de 1991 e dá 
outras providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Coxim/MS aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei. 

 
Art. 1º  - O artigo 3º, inciso I ao V, e o parágrafo 2º do artigo 4º, da Lei Municipal nº 652, de 

23 de maio de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde será composto por membros representantes de 
entidades e instituições na seguinte forma: 
I - 50% (cinqüenta por cento) dos membros representantes de entidades do segmento dos 

usuários; 
II - 25% (vinte e cinco por cento) dos membros representantes do segmento de prestadores de 

serviços públicos e privados; 
III - 25% (vinte e cinco por cento)  dos membros representantes do segmento dos 

trabalhadores em saúde. 
 

§1º - A escolha desses representantes será feita em fórum próprio e independente cabendo a 
cada entidade ou instituição, proceder a indicação do nome de seus representantes à organização do 
seu segmento, atendendo-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a publicação do ato de criação 
do Conselho, ou em caso de vacância, regulamentar a partir do término do mandato de seus 
representantes; 

§2º - Todos os Conselheiros terão suplências escolhidas, nomeadas e empossadas na mesma 
forma do titular. 

 
Art. 4º - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, serão nomeados 
pelo Prefeito Municipal, mediante indicação: 
I - de autoridade estadual ou federal correspondente, no caso de representação de órgãos 

estaduais ou federais. 
II - das respectivas entidades nos demais casos. 

 
§ 1º - Os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha do Prefeito. 
§ 2º - O Secretário Municipal de Saúde é membro nato do Conselho Municipal de Saúde e 
será eleito pelos seus pares. 
§ 3º - Na ausência ou impedimento do Secretário Municipal de Saúde, a Presidência do 
Conselho Municipal de Saúde será assumida pelo seu suplente. 
 
Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO., em 17 de SETEMBRO de 2001. 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 



LEI Nº 1.024/2001, DE 22/10/2001 
 
 

"Declara de Utilidade Pública a Associação Comunitária  
 e Cultural  Pantaneira - FM Pantaneira, com  sede  nesta  
 cidade." 

 
 

            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 declarar de Utilidade Pública, a 

Associação Comunitária e Cultural Pantaneira, FM Pantaneira, entidade civil, de cunho associativo, com 
personalidade jurídica de direito privado, e de duração indeterminada, sem fins comerciais e/ou 
lucrativos, situada na Avenida Pedro Pedrossian, 210,  Bairro Senhor Divino, inscrita no CNPJ, sob o nº 
02.469.167/0001-21, com inscrição estadual nº 28.306.473-0, de 15/09/98, cuja Ata de Fundação 
encontra-se registrada no Cartório de Títulos e Documentos desta Comarca sob o nº 3.452, fls. 207. 

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

contrário. 
 

 
 

                   GABINETE DO PREFEITO.  em   23    de Outubro  de 2001. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 1.025/2001, DE 25/10/2001 
 
 

"Dispõe sobre autorização para contratação de Operação de Crédito, 
pelo Poder Executivo, visando a aquisição de um caminhão destinado a 
limpeza pública e dá outras providências.” 

 
 

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

 
            Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a contratar Operação de Crédito, 

visando a aquisição de um caminhão ano/modelo 2001, equipado com coletor e compactador de lixo, 
destinado a prestar serviços de limpeza pública no município.  

 
  §1º - Para consecução do disposto no caput deste artigo, havendo necessidade de 

remanejamento de dotação, o mesmo se dará em conformidade com o  previsto no inciso III, do § 1º, do 
artigo 43, da Lei nº 4.320/64. 

 
  Art. 2º - A operação de crédito,  objeto desta Lei, só poderá ser efetuada pelo  Poder 

Executivo  Municipal, após tramitação do devido processo regular, que deve estar congentemente 
vinculado aos ditames da Lei 8.666/93 e com as alterações introduzidas pela Lei 8.666/94. 

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

contrário. 
 

 
 

                   GABINETE DO PREFEITO.,  em   25    de Outubro  de 2001. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 1.026/2001, DE 05/11/2001 
 
 

"Institui no Município de Coxim/MS, o dia Municipal do Esporte.” 
 
 

            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 instituído no Município de Coxim/MS, o Dia 29 de Novembro com o DIA 

MUNICIPAL DO ESPORTE . 
 
  Art. 2º -  Fica sob a responsabilidade da Divisão de Esportes do Município, integrado à 

Secretaria Municipal de Promoção Social, a programação e realização dos eventos alusivos a data de que 
trata o artigo anterior.  

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

contrário. 
 

 
 

                   GABINETE DO PREFEITO.,  em 05 de Novembro  de 2001. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 1.027/2001, DE 12/11/2001 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar 
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 aprovou e ele sanciona a seguinte Lei 

 
            Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar, ao 

Orçamento Programa do Município em vigor, para o Fundo Municipal de Saúde em mais 20 % (Vinte 
por cento). 

 
  Art. 2º -  Os recursos para dar cobertura a esse Crédito Suplementar, são previstos no 

Inciso III, do § 1º do Artigo 43 da Lei 4.320/64.  
 
             Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

 
 

                   GABINETE DO PREFEITO.,  em    12 de Novembro  de 2001. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 1.028/2001, DE 14/11/2001 
 

 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar 
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 aprovou e ele sanciona a seguinte 
Lei: 

 
            Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar, ao 

Orçamento Programa do Município em vigor, para o FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
DESPORTO E LAZER  em mais 10 % (Dez por cento). 

 
  Art. 2º -  Os recursos para dar cobertura a esse Crédito Suplementar, são previstos no 

Inciso III, do § 1º do Artigo 43 da Lei 4.320/64, através da anulação total ou parcial  do Orçamento 
Programa do Município, dentro do Fundo Municipal de Cultura, Desporto e Lazer.  

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

contrário. 
 

 
 

                   GABINETE DO PREFEITO.,  em  14 de Novembro  de 2001. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 1.029/2001, DE 14/11/2001 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Suplementar 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 aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
            Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar, ao 

Orçamento da Prefeitura Municipal de Coxim/MS em mais 8 % (Oito por cento). 
 
  Art. 2º -  Os recursos para dar cobertura a esse Crédito Suplementar, são previstos no 

Inciso III, do § 1º do Artigo 43 da Lei 4.320/64, através da anulação total ou parcial  do Orçamento 
da Prefeitura Municipal de Coxim/MS. 

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

em contrário. 
 

 
 

                   GABINETE DO PREFEITO.,  em  14 de Novembro  de 2001. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 1.030/2001, DE 07/12/2001 
  

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coxim, para o 
quadriênio 2002 a 2005.” 
 

            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 instituído o Plano Plurianual da Prefeitura Municipal de Coxim, para o 
quadriênio 2002 a 2005, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal de 
l998, e Art. 180, § 1º e 2º da Lei Orgânica do Município visando a implementação das seguintes 
diretrizes estratégicas; na forma do anexo único desta lei.  
 
  Art. 2º o Plano Plurianual é o instrumento de planejamento que contém as diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes 
e para as relativas aos programas de duração continuada das ações e serviços prestados à 
comunidade, tendo como finalidade o desenvolvimento do Município. 
 
  § 1º - Para execução das ações, serviços e obras previstos no Plano Plurianual, que se 
dará nos termos das Leis de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos anuais referentes aos 
exercícios de 2002 e 2005, serão observadas, as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do 
Município. 
  Art. 3º - O Plano Plurianual poderá ser modificado mediante Lei de iniciativa do 
Executivo Municipal, nas seguintes condições: 
    I – para atender projetos especiais a serem executados com recursos obtidos através 
de financiamentos ou celebração de convênios com órgãos estaduais, federais e internacionais; e  
   II – para adaptação e fatos imprevistos e/ou supervenientes à sanção desta Lei. 
 
  Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá incluir, alterar ou excluir ações e metas 
do Plano Plurianual, mediante Decreto, quando as modificações   forem decorrentes de recursos de 
convênios. 
  Art. 4º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia l5 de abril de 
cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual. 
 
  Parágrafo Único – O relatório conterá, no mínimo: 
  I – avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a 
elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das diferenças verificadas entre os valores 
previstos e observados; 
   II – demonstrativo, por cronograma e para cada indicador, do índice alcançado ao 
término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto; 
   III – avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto 
para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, 
relacionando, se for o caso, as medidas corretiva necessárias.  

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

em contrário. 
 

                   GABINETE DO PREFEITO.,  em 07 de Dezembro  de 2001. 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



LEI Nº 1.031/2001, DE 10/12/2001 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar, 
por mais um ano, o prazo fixado pela Lei Municipal 
nº 944/99, para cumprimento do previsto no 
parágrafo único do seu artigo 2º e dá outras 
providências.” 

 
 

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

 
            Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar por mais 01 (um) 

ano, após a sanção desta Lei, o prazo constante da Lei Municipal nº 944/99.  
 
            Parágrafo Único – Fica determinado a Faculdades Integrada de Coxim – FICO, o prazo 

de dois meses, para que a mesma apresente projeto arquitetônico com cronograma de execução da 
obra constando a conclusão das edificações dentro do prazo estipulado no caput deste artigo.  

 
            Art. 2º - O não cumprimento do disposto no Art. 1º, Parágrafo Único, presume-se 

renúncia tácita.  
 
  Art. 3º - Os prazo estipulados no Art. 1º e Parágrafo Único da presente Lei são 

improrrogáveis e fica revogada a presente doação automaticamente pela não conclusão da obra.  
 
            Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

 
 

                   GABINETE DO PREFEITO.,  em   10 de Dezembro  de 2001. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 1.032/2001, DE 10/12/2001 
 
 

"Dispõe sobre autorização para alienação de 
bens imóveis e dá outras providências.” 

 
 

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

 
            Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar os imóveis, desafetados 

como de uso comum pela Lei nº 960, de 22 de maio de 2000, constituídas pelas áreas: 
 
  Área I – Com 294,00 m2 (duzentos e noventa e quatro metros quadrados) 
  Ao Norte: (fundo) com 10,38 m para o lote de Aparecida Bandeira Duarte; 
  Ao Sul:  (frente) com 10,00 m para a Rua Maria de Figueiredo; 
  Ao Leste( lado Esquerdo) com 30,80 m para os lotes 01 e 06 da quadra 2 e, 
  Ao Oeste (lado direito) com 28,00 m para o lote 08, da quadra 01 
 
 Área II – Com 480,00 m2 (quatrocentos e oitenta metros quadrados) 
 Ao Norte: (fundo) com 10,oo m para a Rua Maria de Figueiredo; 
 Ao Sul:  (frente) com 10,00 m para a Rua João Pessoa; 
 Ao Leste( lado Esquerdo) com 48,00 m para os lotes 01 e 13 da quadra 4 e, 
 Ao Oeste (lado direito) com 48,00 m para os lotes 06 e 07 , da quadra 03. 
 
           Art. 2º - fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar o valor dos imóveis 

em até 12 (doze) vezes, bem como reduzir o valor constante no Laudo de Avaliação em até 20 % 
(vinte por cento). 

 
  Parágrafo Único – para o parcelamento de que trata o caput deste artigo, o município 

procederá a correção dos valores. 
 
  Art. 3º - O valor da receita, proveniente da alienação constante no art. 1º, será 

destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social.  
 
  Art. 4º A alienação prevista nesta Lei, só poderá ser concretizada pelo Poder 

Executivo Municipal, após cumpridas as exigências contidas na Lei  8.666/93 e demais alterações 
introduzidas pela Lei 8.883/94. 

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

em contrário. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO.,  em 10 de Dezembro  de 2001. 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 



 
LEI Nº 1.033/2001, DE 10/12/2001 

 
"Declara de Utilidade Pública a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Coxim-MS.” 

 
 

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

 
  Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, a Associação dos Aposentados e 

Pensionistas de Coxim-MS, com foro e sede na cidade de Coxim, Estado de Mato Grosso do sul, 
entidade civil, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, órgão de representação social, cuja 
ata de fundação está registrada sob o nº 4.117, fls. 2345, protocolo A-3, do Cartório do 1º Ofício 
desta cidade, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o nº 04.581.860/0001-17, 
com sede na estrada do Pantanal (Avenida Márcio Lima Nantes). 1020, Vila Santa Maria, nesta 
cidade. 

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

contrário. 
 

 
 
 

 
                   GABINETE DO PREFEITO.,  em 10 de Dezembro  de 2001. 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 1.034/2001, DE 10/12/2001 
 

"Autoriza o Município a contrair Operação de 
Crédito para Aquisição de um Veículo.” 

 
 

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

 
  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal  Autorizado a contrair Operação de 

Crédito para a aquisição de um veículo para atender o Gabinete do Prefeito, no valor de R$ 
20.000,00 (Vinte mil reais). 

 
  Parágrafo Único - A Operação de Crédito constante do “caput” deste Artigo será 

amortizada em até 36 parcelas mensais.  
 

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

 
 
 
 

 
                   GABINETE DO PREFEITO.,  em   10 de Dezembro  de 2001. 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 1.035/2001, DE 12/12/2001 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
efetuar a permuta de bem móvel e dá outras 
providências.” 

 
 

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

 
  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal  Autorizado a efetuar a permuta do bem 

móvel, para que se proceda a entrada da compra do veículo citado no Projeto de Lei nº 038/2001, de 
uso especial pertencente ao Patrimônio Público Municipal, com a individualização e caracterização 
seguinte GM/ASTRA GL 1.8 MPFI SEDAM ANO/MOD. 99 COR BRANCO, POT/CIL 100 CV – 
04 PORTAS – PLACA HRP 4646 CHASSI 9BGTT69COXB327137 – DATA DE AQUISIÇÃO 
07/07/99.  

 
  Art. 2º - A venda dar-se-á em consonância com as estipulações contidas na Lei 

Federal nº 8.666/93, com as alterações previstas na Lei nº 8.883/94. 
 

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

 
 
 

 
                   GABINETE DO PREFEITO.,  em 12 de Dezembro  de 2001. 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 1.036/2001, DE 12/12/2001 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar 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 aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal  Autorizado a abrir Crédito Suplementar, 

ao Orçamento Programa do Município em vigor, para o FUNDEF em mais 5% (cinco por cento).  
 
  Art. 2º - Os recursos para dar cobertura a esse Crédito Suplementar, são previstos no 

inciso II, § 1º, do art. 43, da Lei 4.320/64.   
 

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

 
 
 

 
                   GABINETE DO PREFEITO.,  em 12 de Dezembro  de 2001. 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI N.º 1.037/2001, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001 
 

"Estima a Receita e fixa Despesa do Município 
de Coxim-MS, para o exercício de 2.002". 
 

  Oswaldo Móchi Júnior, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 
usando de suas atribuições que lhe confere a Lei. 
  Faz saber que a Câmara Municipal de Coxim-MS,  aprovou  e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
  Art. 1º - O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de 
Coxim-MS, para o exercício financeiro de 2.002, estima a receita e fixa as despesas em igual valor 
de R$ 24.053.5l7,04 (Vinte e quatro milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e 
quatro centavos) 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$  1.426.031,69  
-Receita Patrimonial   R$       51.464,39   
-Transferências Correntes  R$ 16.119.373,19    
-Outras Receitas Correntes  R$      954.112,59 
 
 TOTAL    R$ 18.350.981,86 

 
1.2       RECEITAS DE CAPITAL 

-Operação de Crédito   R$        10.888,80           
-Alienação de Bens   R$       129.851,32 
-Amort. De Empréstimos  R$           7.469,04   
-Transferências de Capital  R$   6.834.000,00 
-Outras Receitas de Capital  R$        38.905,32 
  
TOTAL    R$   7.021.114,48 

 
  TOTAL RECEITAS  R$ 25.572.096,34 
 
1.3  REDUTORES 
 
 I.C.M.S.     R$     627.326,70 
 F.P.M.      R$     866.552,85 
           LEI KANDIR                R$       24.699,75 
                     
            TOTAL REDUTORES  R$    1.518.579,30 
 

TOTAL LIQUIDO   R$  24.053.517,04 
  
 
 



Art. 3º - A Despesa total do Orçamento ascende a   R$ 24.053.517,04 (Vinte e quatro 
milhões, cinqüenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e quatro centavos) importando o 
Orçamento Fiscal em 16.498.663,24 (Dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, 
seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) e o Orçamento de Seguridade Social em 
R$ 7.554.853,80 (Sete milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e três 
reais e oitenta Centavos). 

 
  Art. 4º - A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos 
quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento: 
 
 DESPESA  
 
 DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA 
  -Despesas Correntes   R$         15.296.716,58   
  -Despesas de Capital   R$       8.714.000,00 
  -Reserva de Contingência             R$                42.800,46 
  
    TOTAL             R$     24.053.517,04 
 
 I - DESPESAS POR ÓRGÃOS  
 
             - PODER LEGISLATIVO 
 
     0100 Câmara Municipal       R$            884.148,00 
 
 II - PODER EXECUTIVO 
               

2000 Gabinete do Prefeito              R$   709.000,00 
3000 SEINFRA    R$     7.361.000,00  
4000 Secr.  Mun. De Promoção Social R$     2.974.658,00 
5000 Secretaria Municipal de Saúde Púb. R$     5.716.813,80 
6000 Secretaria Mun. de Educação    R$     4.054.911,76  

           7000 Secretaria Municipal de Gestão    R$     2.310.185,02 
           8000. Reserva de Contingência                      R$          42.800,46 
  
 
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO R$ 24.053.5l7,04 
 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: 
  
  I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% ( vinte por cento) do 
total da Despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas nos 
incisos I a III do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964. 
  II - realizar Operações de 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. 
 
  Parágrafo Único - Fica autorizado e não será computado para efeito do limite no 
inciso I deste artigo a abertura de créditos suplementares: 
 
 
 



  I - para atender despesas com pessoal com encargos sociais. 
    II - à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito autorizadas por Lei: 
  III - à conta de recursos transferidos da União e do Estado sob forma de auxílios, 
convênios ou subvenções. 
 
  Art. 6º - Em decorrência do disposto no artigo 66 e seu parágrafo único, da Lei 
Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, fica o Executivo Municipal autorizado a movimentar por 
órgãos centrais de controle as dotações atribuídas as diversas unidades orçamentárias e a redistribuir 
parcelas das dotações de pessoal e encargos sociais, de uma para outra unidade. 
 
  Art. 7º -  Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2.002,  revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal,  em  17 de Dezembro de 2001 

 
 

________________________ 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 


