
 
                                ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                      PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.255/2006, DE 23/02/2006. 
 
 
 

“Altera a redação do Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.241, 
de 29 de setembro de 2005, e dá outras providências ”. 

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

 
 Art. 1º -  Lei Municipal nº 1.241, de 29 de setembro de 2005, em seu artigo 19, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
      
........................................................................................................................................... 
 

Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estender o prazo para 
regularização do loteamento Jardim Aeroporto até 14 de Abril de 2006, aos adquirentes 
dos imóveis que participaram do Leilão Público Municipal nº 001/2004, Processo 
Licitatório nº 047/2004, cuja alienação foi autorizada pelas Leis Municipais nºs: 919/99 e 
1.187/2004.  

 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

afeitos a partir de 20 de novembro de 2005.   
 
 

 
Gabinete do Prefeito, 23 de fevereiro de 2006. 

 
 
 
 

                Moacir Kohl 
 Prefeito Municipal 
      Coxim/MS 

 
 
 
 



                                                                 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.256/2006, DE 09/03/2006. 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
efetuar concessão para exploração de 
serviço público na área de transporte 
coletivo”.  

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

 
 Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a concessão para 
exploração de serviço público na área de transporte coletivo.  
 

Parágrafo Único – A concessão de que trata o artigo antecedente deverá ser 
processada com estrita observância às disposições legais pertinentes, principalmente 
quanto ao processo licitatório, o qual deverá constar como requisito fundamental, 
apresentação por parte do Município, do mapa de itinerário, constando os locais e 
trajetos a serem executados pela empresa prestadora dos serviços de transporte 
coletivo.  

 
Art. 2º  - O prazo de concessão será de 05 (cinco) anos, prorrogável por igual 

período.  
 
Art. 3º - Não havendo empresa interessada em prestar o serviço de transporte 

coletivo, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a colocar a disposição da 
população este serviço, com ônus para os cofres públicos municipais. 

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

disposições em contrário.    
 

Gabinete do Prefeito, 09 de março de 2006. 
 
 

                Moacir Kohl 
 Prefeito Municipal 
      Coxim/MS 

 
 



 

                                                                 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                           PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.257/2006, DE 09/03/2006. 
 

 
“Declara de Utilidade Pública o Centro 
Recreativo e Cultural da Criança e da 
Juventude, sediada em Coxim-MS”. 

 
 
 
 MOACIR KOHL, 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 declarado de Utilidade Pública, o Centro Recreativo e Cultural da 

Criança e da Juventude, designada pela sigla CRCCJ, entidade civil, Pessoa Jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, com duração por tempo 
indeterminado, com sede e foro na cidade de Coxim-MS, na Rua Presidente Venceslau, 
nº 148, Bairro Senhor Divino, CNPJ 07.711.970/0001-44.  

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

disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 09 de março de 2006. 
 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.258/2006, DE 09/03/2006. 
 
 

“Dispõe sobre denominação de 
Logradouro Público sediado nesta 
cidade”. 

 
 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica denominado de “Hervê Mendes Fontoura” , o Posto de Saúde da 

Família, localizado na Vila Santa Maria, nesta cidade.  
 
Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
 
 

Sala das Sessões, 09 de março de 2006. 
 
 

 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.259/2006, DE 21/03/2006. 
 

 
“Dispõe sobre denominação de 
Logradouro Público sediado nesta 
cidade”. 

 
 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica denominado de “Antônio João Ferreira de Araújo – Totó Araújo” , 

o Posto de Saúde do Bairro Piracema, nesta cidade.  
 
Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 

 
Sala das Sessões, 21 de março de 2006. 

 
 

 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
Projeto de Lei nº 002, de 09/03/2006. 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.260/2006, DE 03/04/2006. 

 
 

“Altera o inciso I, do artigo 27, da Lei nº 
1.015, de 03 de setembro de 2001 e dá outras 
providências”. 

 
 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O inciso I, do artigo 27, da Lei passa a vigorar com a seguinte redação: 
................................................................................................................................... 
 

Art. 27 -... 
I – Do segurado 7% (sete por cento) da remuneração como base 

contributiva, bem como, na mesma proporção dos aposentados e 
pensionistas. 

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

disposições em contrário. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito, 03 de abril de 2006. 

 
 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
               
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
Projeto de Lei nº 003, de 21/03/2006. 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.261/2006, DE 10/04/2006. 

 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar 
auxílio financeiro à Código Solar Produções Ltda e dá 
outras providências”.  

 
 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

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

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar, mediante termo 

próprio, auxílio financeiro à Código Solar Produções Ltda, no importe de R$ 9.945,00 
(nove mil novecentos e quarenta e cinco reais). 

 
Parágrafo Único - O repasse de que trata o caput deste artigo, tem  por objetivo 

a divulgação cultural da Região Pantaneira do Munic ípio com início previsto para 
mês de abril do ano em curso.  

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

disposições em contrário. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2006. 

 
 

 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
Projeto de Lei nº 004, de 21/03/2006. 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.262/2006, DE 10/04/2006. 

 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar terren o 
urbano e dá outras providências”.  

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

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

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à doação do 

terreno urbano, denominado Lote 03/B (trapezoidal), com área de 1.380,94 (um mil, 
trezentos e oitenta metros e noventa e quatro centímetros quadrados), desmembrado 
da área Verde B, existente no Loteamento “Morada Altos de São Pedro”, no perímetro 
urbano, desta cidade, desafetada através da Lei Municipal nº 906, de 13 de março de 
1999, ao Grupo Bella Idade Portal do Pantanal, com os seguintes limites: 

Ao Norte: (lado direito) com 70,66 m para o lote 04/B (desmembrado) 
Ao Sul: (lado esquerdo) com 67,44 m para o lote 02/B (desmembrado) 
Ao Leste: (fundo) com 20,00 m para a Rua Paraíba; 
Ao Norte: (frente) com 20,26 m para a Rua Oscar Serrou Camy. 
 
Parágrafo Único – A doação constante do “caput” deste artigo destina-se à 

edificação da sede própria do Grupo Bella Idade Portal do Pantanal – “Espaço Ilda 
Maria Damiani Kohl”. 

 
Art. 2º - Fica concedido o prazo de 02 (dois) anos para o início da edificação 

referida no artigo anterior, cujo descumprimento implicará na reversão à municipalidade 
da área objeto da doação.  

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

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2006. 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                               PREFEITURA MUNICIPAL  DE COXIM 
Projeto de Lei nº 005, de 30/03/2006. 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.263/2006, DE 10/04/2006 . 

 
“Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Mu nicipal 
abrir Crédito Especial que menciona e dá outras pro vidências”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal 
de Coxim, conforme discriminado abaixo: 

20............ Gabinete do Prefeito 
20104........Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo 
18............Gestão Ambiental 
541...........Preservação e Conservação Ambiental 
0033.........Programa de Zoneamento Urbano 
2025.........Preservação e Conservação Ambiental 
339030.....Material de Consumo 
Fonte 04...R$ 2.500,00 
339036.....Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Fonte 04...R$ 2.500,00 
339036.....Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte 04...R$ 2.000,00 
449052.....Equipamento e Material Permanente 
Fonte 04...R$ 3.000,00 
 
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 

trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial das dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 

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

em contrário. 
Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2006. 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
Projeto de Lei nº 006, de 30/03/2006. 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.264/2006, DE 10/04/2006. 

 
“Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo 
Municipal abrir Crédito Especial que menciona e dá 
outras providências”.  

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

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

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal 
de Coxim, conforme discriminado abaixo: 

40............ Secretaria Municipal de Promoção Social 
40101........Secretaria Municipal de Promoção Social 
04............Administração 
122...........Administração Geral 
0002.........Gestão Administrativa 
2029.........Manutenção das Atividades da Secretaria 
309030.....Material de Consumo 
Fonte 03...R$ 4.000,00 
339036.....Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Fonte 03...R$ 3.000,00 
339039.....Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte 03...R$ 3.000,00 
 
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 

trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial das dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 

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

disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2006. 

 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
Projeto de Lei nº 007, de 30/03/2006. 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.265/2006, DE 10/04/2006. 

 
“Dispõe sobre autorização para o Poder 
Executivo Municipal abrir Crédito Especial 
que menciona e dá outras providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

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

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal 
de Coxim, conforme discriminado abaixo: 

70............ Secretaria Municipal de Gestão 
70101........Secretaria Municipal de Gestão 
04............Administração 
122...........Administração Geral 
0002.........Gestão Administrativa 
2083.........Núcleo de Apoio ao Servidor Público Municipal 
449052.....Equipamento e Material Permanente 
Fonte 01...R$ 20.000,00 
 
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 

trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial das dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 

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

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2006. 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
Projeto de Lei nº 008, de 10 abr 2006. 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.266/2006, DE 10/04/2006. 

 
 

“Desafeta área urbana e dá outras 
providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

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

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

municipalidade o imóvel com 7.035,54 m² (sete mil, trinta e cinco metros e cinqüenta e 
quatro centímetros quadrados), que constitui a área total da área deste, localizada no 
“Jardim São Paulo”, perímetro urbano desta cidade, com a seguinte descrição: 

 
Ao Norte: com 100,00 m para a Travessa Mutum; 
Ao Sul: com 104,40 m para a Rua Dourados; 
Ao Leste: com 59,45 m para a Travessa das Perdizes; 
Ao Oeste: com 78,80 m para a Rua Brasília. 
 
Art. 2º - A área objeto da desafetação, que alude o artigo anterior, destina-se à 

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

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2006. 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                               PREFEITURA MUNICIPAL  DE COXIM 
Projeto de Lei nº 004, de 12 abr 2006. 

 
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.267/2006, DE 10/04/2006. 
 

“Declara de Utilidade Pública o Grupo Bella 
Idade – Portal do Pantanal, sediado em 
Coxim-MS”. 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica declarado de Utilidade Pública o Grupo Bella Idade – Portal do 

Pantanal, entidade civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e 
econômicos, com duração por tempo indeterminado, com sede e foro na cidade de 
Coxim-MS, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 155, Centro, CNPJ nº 
07.831.078/0001-05.  

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

disposições em contrário. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2006. 

 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
Projeto de Lei nº 005, de 24 abr 2006. 

 
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.268/2006, DE 08/05/2006. 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a proceder outorga de Títulos 
Definitivos, e dá outras providências”. 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder outorga dos 

Títulos Definitivos de posse aos atuais proprietários dos imóveis urbanos, onde estão 
localizados os Conjuntos Residenciais Pequi I e II, objetos de doação através da Lei 
Municipal nº 766/1993, de 14 de dezembro de 1993.  

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

disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 04 de maio de 2006. 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                               PREFEITURA MUNICIPAL  DE COXIM 
Projeto de Lei nº 010, de 25 abr 2006. 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.269/2006, DE 15/05/2006. 

 
“Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal 
abrir Crédito Especial que menciona e dá outras 
providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

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

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal 
de Coxim, conforme discriminado abaixo: 

20............ Gabinete do Prefeito 
20104........Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo 
23............Comércio e Serviços 
695...........Turismo 
0027.........Programa de Turismo 
2024.........Manutenção das Atividades do Turismo 
336041.....Contribuição 
Fonte 01...R$ 10.000,00 
 
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 

trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial das dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 

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

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 15 de maio de 2006.  
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                               PREFEITURA MUNICIPAL  DE COXIM 
Projeto de Lei nº 006 de 19 mai 2006 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.270/2006, DE 05/06/2006. 

 
“Dispõe sobre denominação de 
Logradouro Público sediado nesta 
cidade”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica denominado de “Rua Helena Gomes de Morais”, o Corredor Público 

localizado no trecho que liga a Avenida Presidente Vargas, Bairro Santo André, à 
esquina das Ruas: Paraná e Eremita Ajub Castilho, Residencial Lagoa Dourada, nesta 
cidade.  

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

disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 05 de junho de 2006. 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                               PREFEITURA MUNICIPAL  DE COXIM 
Projeto de Lei nº 011, de 24 mai 2006. 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.271/2006, DE 05/06/2006. 

 
“ Desafeta área urbana e dá outras providências”.  

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

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

municipalidade o imóvel adiante descrito: área institucional, lado direito (par) esquina 
com as ruas: Imbaúba/Tarumã/dos Pequis, quadra nº 05, com área de 852,87 m², 
dentro dos seguintes limites e confrontações: 

 
Ao Norte: com 50,00 m para a Rua Tarumã; 
Ao Sul: com 50,00 m para os lotes 02 e 21; 
Ao Leste: com 11,50 m para a Rua dos Pequis; 
Ao Oeste: com 22,50 m para a Rua Imbaúba. 
 
Art. 2º - A área objeto da desafetação, que alude o artigo anterior, destina-se à 

regularização de espaço, onde existem edificações de forma irregular.  
 
Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 05 de junho de 2006. 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                               PREFEITURA MUNICIPAL  DE COXIM 
Projeto de Lei nº 012, de 1º jun 2006. 

 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.272/2006, DE 12/06/2006. 

 
“Dispõe sobre autorização para o Poder 
Executivo Municipal abrir Crédito Especial 
que menciona e dá outras providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul,  no uso de 

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

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal 
de Coxim, conforme discriminado abaixo: 

20............ Gabinete do Prefeito 
20102........Assessoria Jurídica 
02............Judiciária 
061...........Ação Judiciária 
0003.........Gestão de Manutenção de Defesa Judiciária do Município 
2006.........Manutenção da Defesa Judiciária Municipal 
319091.....Sentenças Judiciais 
Fonte 01...R$ 3.000,00 
 
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 

trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial das dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 

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

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2006. 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                               PREFEITURA MUNICIPAL  DE COXIM 
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.273/2006, DE 20/06/2006. 
 

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício de 2007, e dá outras providências”. 

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

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei. 
 

DAS DIRETRIZES GERAIS 
   

Art. 1º - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as Diretrizes gerais para 
elaboração dos Orçamentos Anuais do Município, relativos ao exercício de 2007, 
observado o disposto nos arts. 18 e 63 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de 
maio de 2000, e subseqüentes, no que couber, compreendendo em especial: 
 

I – metas e prioridades da administração pública municipal; 
II – a estrutura e organização 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 específicas do orçamento fiscal; 
VI – as diretrizes específicas do orçamento de investimento; 
VII – as diretrizes específicas do orçamento da seguridade social; 
VIII – as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; 
IX – as disposições sobre alterações na legislação tributária; 
X – as disposições finais; 

 
CAPITULO I 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU NICIPAL 
 
Parágrafo único - Integra esta lei os seguintes Anexos: 
 
I – de Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal; 
II – de Metas Fiscais; e 
III – de Riscos Fiscais. 
                                                        
Art. 2º -  As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal deverão 

estar em consonância com aquelas especificadas no Plano Plurianual – PPA – 2006 a 
2009. 
  



Art. 3°  - Em conformidade com o disposto no § 2° do artigo 165 da Constituição 
Federal, no artigo 4° da lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, as Metas e 
Prioridades da Administração Pública para o Exercício de 2007, são as constantes do 
Anexo I desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei 
Orçamentária, mas não se constituem em limite à programação das despesas.   
   

§ 1° - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 
2007 será dada maior prioridade: 
   

 I – às políticas de inclusão; 
           II – à austeridade na gestão dos recursos públicos; e   

III – à promoção do desenvolvimento econômico sustentável. 
 

§° 2° - A execução das ações vinculadas às prioridades e metas do Anexo a que 
se refere o caput, estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, 
conforme Anexo de Metas Fiscais que integra a presente lei. 

 
Art. 4° -  O Município de Coxim viabilizará atendimento integral às pessoas 

portadoras de deficiência e às pessoas idosas em todos os órgãos da Administração 
Direta e Indireta, incluindo-as em políticas públicas voltadas à satisfação de suas 
necessidades.         
                                                       

 
CAPITULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 
   

 
Art. 5º -  A proposta orçamentária do Município de Coxim, relativa ao exercício 

financeiro de 2007 deve assegurar os princípios de justiça, incluída a tributária, de 
controle social e da transparência na elaboração e execução do orçamento, observado 
o seguinte: 
 

I – o principio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução 
do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre os 
indivíduos e regiões do Município, bem como combater a exclusão social; 

II - o principio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a 
participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento; e 

III – o principio de transparência implica, além da observação do princípio 
constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir real 
acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. 
 
             Art. 6°-  Para efeito desta lei, entende-se por: 
    

I – diretriz: o conjunto de princípios que orienta a execução do Programa de 
Governo; 
 

II – função: maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que 
competem ao setor público; 

III – subfunção: uma participação da função que visa agregar determinado 
subconjunto da despesa do setor público;   



IV – programa: o instrumento de organização da ação governamental visando a 
concretizar os objetos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no 
Plano Plurianual; 

V – atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais, resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo; 

VI – projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 
um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; 

VII – operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção 
das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação 
direta sob a forma de bens ou serviços; e 

VIII – modalidade de aplicação: a especificação da forma de aplicação dos 
recursos orçamentários. 
  

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus 
objetivos, sob a forma de atividade, projetos e operações especiais, especificando os 
respectivos valores das metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela 
realização da ação. 
 

§ 2º - Cada projeto, atividade, e operação especial identificará a função e a 
subfunção às quais se vincula. 
 

§ 3° As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no 
projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos e operações especiais e 
respectivos subtítulos. 

 
Art. 7º  - O projeto de Lei orçamentária a ser encaminhado ao Poder Legislativo, 

compreenderá: 
 

I – Mensagem, que deverá constar: 
 

 a - o comportamento da receita do exercício anterior; 
 b -o demonstrativo dos gastos públicos, por órgãos , da despesa efetivamente 

executada no ano anterior em contraste com a despesa autorizada; 
c - A  situação observada no exercício de 2004 em relação ao limite de que tratam 

os artigos 18,19 e 20 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000; 
d - o demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação 

resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino; 
e - o demonstrativo do cumprimento da disposição Constitucional, que dispõe 

sobre a aplicação de recursos resultante de impostos em saúde; e 
f - a discriminação da Divida Pública Acumulada.            

  
II – Texto da Lei 
III – Consolidação dos quadros orçamentários; 

 
IV – Anexo dos Orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a Receita 

e a Despesa na forma definida nesta Lei; 



V – Discriminação da legislação da receita e despesa, referente aos orçamentos 
fiscal e da seguridade social; 
 

Art 8º  - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere 
inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, incisos III, IV, 
e parágrafo único da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos: 
 

I – do resumo da estimativa da receita total do município, por categoria econômica 
e segundo a origem dos recursos: 

II – do resumo da estimativa da despesa total do Município, por elemento de 
despesa e categoria econômica e segundo a origem dos recursos; 

III – da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos 
recursos: 

IV – da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem 
dos recursos; 

V – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se 
elaborou a proposta; 

VI – da receita prevista e estimada para o exercício em que se elabora a proposta; 
VII – da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta; 
VIII – da despesa realizada nos dois exercícios imediatamente anteriores; 
IX – da despesa fixada e estimada para o exercício em que se elabora a proposta; 
X – da despesa prevista para o exercício a que se refere à proposta; 

 
Art. 9°-  O Orçamento Fiscal que o Poder executivo encaminhará à Câmara 

Municipal até 15 de outubro de 2006 nos termos do artigo 139 da Lei Orgânica de 
Coxim, compreenderá a programação dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, 
seus órgãos, Autarquias, Fundação e Fundos Municipais. 

  
Art. 10 -  O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, 

detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com as respectivas 
dotações, especificando a esfera orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de 
natureza da despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as 
fontes de recursos. 

 
§ 1° As categorias econômicas serão assim detalhadas: 

 
I – Despesas Correntes; e 
II – Despesas de Capital. 

   
§ 2º Nos grupos de natureza da despesa o seguinte detalhamento: 

  
I - pessoal e encargos sociais; 

  II - juros e encargos da dívida; 
  III - outras despesas correntes; 
  IV - investimentos; 
  V – inversões financeiras e 
  VI – amortização da dívida. 
 
  § 3°- Nas especificações das modalidades de aplicação será, observado no 
mínimo, o seguinte detalhamento: 



 
 I – Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos; 
II – Transferências às Instituições Multigovernamentais; e 
III – Aplicações Diretas. 

 
§ 4° A especificação por elemento de despesa será apresentada por unidade 

orçamentária.   
                 

§ 5º - O orçamento fiscal indicará as fontes de recursos, da receita municipal, da 
seguinte forma: 
 

001 - Recursos Ordinários; 
002 – Recursos do Estado; 
003 – Recursos da União; 
004 – Recursos Próprios da Autarquia; 

           005 – Recursos Oriundos de outros Países ou Instituições Internacionais; e·· 
006 – Recursos de Outras Origens 
999 – Reserva de Contingência.   

 
 § 6° - As fontes de recursos previstas poderão ser alteradas ou nelas ser, 

incluídas novas fontes exclusivamente pela Secretaria Municipal de Gestão, mediante 
publicação de Decreto no Jornal Oficial do Município, com a devida justificativa para 
atender às necessidades de fontes de execução. 

 
§ 7° - As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos 

recursos originais; 
  

Art. 11  - O projeto de Lei relativo ao Orçamento de 2007, será apreciado pela 
Câmara Municipal, respeitados os dispositivos constantes da Lei Orgânica do Município 
(arts. 136 a 147). 
 

Parágrafo único - Serão, rejeitados pela Comissão de Orçamento e Finanças e 
perderão o direito de destaque em plenário, as emendas que: 
 

I – Contrariarem o estabelecido na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, na forma 
e detalhamento descritos no plano Plurianual e nesta Lei; 

II – No somatório total, reduzirem a dotação do projeto ou atividade em valor 
superior a 25 %; 

III – Não apresentarem objetivos e metas compatíveis com o orçamento da 
unidade, com a unidade orçamentária, projeto ou atividade, esfera orçamentária, grupo 
de natureza de despesa e fonte de recursos; 

IV – Anularem, mesmo que parcialmente, o valor das dotações orçamentárias 
provenientes de: 
              

a) recursos destinados a pessoal e encargos sociais; 
b) recursos para o atendimento de serviços da amortização da dívida. 
c) recursos para o pagamento de precatórios judiciais; 

 
d) recursos vinculados; 
e) recursos destinados a Educação e Saúde. 



  
V – A emenda coletiva terá preferência sobre a individual quando ambas 

versarem sobre o mesmo objeto no projeto de lei orçamentária. 
          
                            

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO  

 
Art. 12  - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, para o exercício de 

2007, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos 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 arts. 158 e 159 da Constituição 
Federal, efetivamente arrecadada no exercício anterior. 
 

Art 13  - O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo sua proposta 
orçamentária para fins de consolidação, até o dia 20 de junho 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. 
 

Art. 15  - O duodécimo devido à Câmara Municipal será repassado até o dia 20 de 
cada mês, conforme previsto no artigo 29-A, da Constituição Federal.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENT O 
DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES 

 
 Art.16  - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei 
Orçamentária de 2007 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da 
gestão fiscal, observado o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da 
sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como 
deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais 
que integra a presente lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando 
ao equilíbrio orçamentário-financeiro. 
 
 §1º - Serão divulgados na Internet, ou Jornal de circulação local ou regional ao 
menos: 
 

I – pelo Poder Legislativo, no que couber, os instrumentos de gestão previstos 
no caput do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

II – pelo Poder Executivo: 
 
a) - a estimativa das receitas de que trata o § 3º do artigo 12 da Lei 

Complementar 101, de 04 de maio de 2000; 
 b) - a proposta de Lei Orçamentária e seus anexos; 



 
c) - a Lei Orçamentária Anual; e 
d) - as alterações orçamentárias realizadas mediante abertura de Créditos 

Adicionais. 
 

§ 2º - Para o efetivo cumprimento da transparência da gestão fiscal de que trata o 
caput deste artigo, o poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal Gestão, 
deverá: 
 

I – manter atualizado o endereço eletrônico, de livre acesso a todo cidadão, com 
os instrumentos de gestão descritos no caput do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000; e 

II – providenciar as medidas previstas no inciso II do § 1º deste artigo a partir da 
execução da Lei orçamentária Anual do exercício de 2007 e nos prazos definidos pela 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 
 

Art. 17 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira 
e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por órgão, nos 
termos do art. 8º da Lei Complementar nº101, de quatro de maio de 2000, visando ao 
cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. 
 

§ 1° - A Câmara Municipal deverá enviar até 10 (dez) dias após a publicação da 
Lei Orçamentária de 2007, ao Poder Executivo, a programação de desembolso mensal 
para o referido exercício.   
 

§ 2° - O Poder Executivo deverá publicar, à programação financeira e o 
cronograma mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei 
Orçamentária de 2007.   
 

Art. 18  - No prazo previsto no artigo anterior desta lei, o Poder Executivo deverá 
publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as 
medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades e valores das 
ações ajuizadas para cobrança da dívida e o montante dos créditos tributários passíveis 
de cobrança administrativa, nos termos do art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 04 de maio de 2000. 
 

Art. 19 . Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita 
poderá afetar as metas estabelecidas, o Poder Executivo promoverá, por ato próprio e 
nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira para as seguintes despesas abaixo: 
 

I – racionalização dos gastos com diárias, viagens e equipamentos; 
II – redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos; 
III– contingenciamento das dotações apropriadas para outras despesas de custeio; 
IV – eliminação de despesas com horas extras; 
V– eliminação de possíveis vantagens concedidas a servidores; e 
VI– exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão de livre 

nomeação e exoneração pelo chefe do poder.         



            
Parágrafo único - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o 

Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um 
tornar indisponível, para empenho e movimentação financeira. 
 

Art. 20 . Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação 
dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a 
propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas 
de governo. 

 
Art. 21.  As propostas parciais dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as 

de seus Órgãos, Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Municipais e Empresas 
Públicas serão elaboradas segundo os preços vigentes no mês de maio de 2006 e 
apresentadas ao Setor encarregado pelo Planejamento até o dia 04 de junho de 2006, 
para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. 

 
Art. 22.  Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre novos projetos. 

 
Art. 23.  A programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de 

sua viabilidade técnica e financeira. 
 

Art. 24. É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de 
transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de 
empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, de amortização, de juros 
e de encargos, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação. 

 
Art. 25 . A Procuradoria-Geral do Município encaminhará á Diretoria de Orçamento, 

até 16 de julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de precatórios 
judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2007 devidamente 
atualizados, conforme determinado pelo art. 100, §1º, da Constituição Federal, e 
discriminada por grupos de natureza de despesas, conforme detalhamento constante do 
artigo 10 desta lei, especificando: 
 

I – número e data do ajuizamento da ação originária; 
II – número de precatório;                                          
III – tipo da causa julgada; 
IV – data da autuação do precatório; 
V – nome do beneficiário; 
VI – valor do precatório a ser pago; 
VII – data do trânsito em julgado; e 
VIII – número da vara ou comarca de origem. 

 
  Art. 26  - A programação de investimento, em qualquer dos orçamentos 

integrantes do Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá apresentar consonância com 
as prioridades governamentais incluídas no Plano Plurianual para o período de 2006 a 
2009 e suas alterações e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que for aprovada para 
o exercício de 2007. 
 

  Parágrafo único - As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos recursos 
para a sua continuidade e/ou conclusão. 



 
           Art. 27  - As despesas com publicidade de interesse do Município restringir-se-ão 
aos gastos necessários à divulgação de investimentos e serviços públicos, de 
campanhas de natureza educativa ou preventiva, e com a publicação de editais e outras 
legais. 
 

Parágrafo único – Deverão, ser criadas nas propostas orçamentárias das 
Secretarias de Educação Cultura e Esporte, de Saúde e de Assistência Social, além da 
assessoria de imprensa, dotações para suprir as despesas constantes do caput deste 
artigo, com a devida classificação programática, visando à aplicação de seus 
respectivos recursos vinculados, quando for o caso, em atendimento à legislação 
vigente. 
 

Art. 28.  -  Na programação da despesa não poderão ser: 
 
I – fixadas despesas sem que estejam definidas às respectivas fontes de 

recursos e legalmente instituídas as unidades executoras; 
II – incluídas despesas a título de investimentos – Regime de Execução Especial 

ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos na forma do 
artigo 167, § 3º, da Constituição Federal; 

III – vinculadas às receitas provenientes de impostos, a órgãos, fundos ou 
despesas ressalvadas as previstas nos termos do inciso IV do art. 167 da Constituição 
Federal; e 

IV – realizados pagamentos, a qualquer título, a servidor da Administração Direta 
ou Indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica ou qualquer serviço ligado 
à administração municipal. 
                                                         

Art. 29 - Na proposta orçamentária não poderão ser destinados recursos para 
atender a despesas com: 

 
I – ações que não sejam de competência exclusiva do Município ou comuns ao 

Município, à União e ao Estado, ou ações em que a Constituição Federal não 
estabeleça obrigação do Município em cooperação técnica e, ou financeira; e 

II – Associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres. 
 

Parágrafo único. Para atender ao disposto nos incisos I e II, durante a execução 
orçamentária do exercício de 2007, o Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder 
Legislativo projeto de lei para a abertura de Crédito Adicional Especial. 
          

Art. 30  - É vedada à 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 ao Centro de Apoio aos Servidores 
Públicos Municipais - CEASP, escolas para atendimento pré-escolar, associações e 
entidades sem fins lucrativos de caráter assistencial, filantrópico, educacional, cultural e 
de desporto em geral, e as entidades que atendam ao disposto no art. 204 da 
Constituição Federal e no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 
ADCT, observando-se, ainda, as disposições contidas no artigo 19 da Constituição 
Federal. 



 
Parágrafo Único. A concessão de subvenções sociais só se dará a entidades 

previamente registradas nos respectivos Conselhos Municipais, Entidades de Classe, 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. 31.  É vedada à destinação de recursos públicos para instituições ou 
entidades privadas que não tornem suas contas acessíveis à sociedade civil.                                         

 
Art. 32 .-  As receitas diretamente arrecadadas por Órgãos, Autarquias, Fundação 

e Fundos Municipais instituídos e mantidos, pelo Poder Público Municipal, bem como 
pelas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista em que o Município direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, respeitadas 
suas peculiaridades legais, serão programadas de acordo com as seguintes prioridades: 
 

I – custeios administrativo e operacional, inclusive com pessoal e encargos sociais; 
II – pagamento de amortização, juros e encargos da dívida; 
III – contrapartida das operações de crédito; e 
IV – garantia do cumprimento dos princípios constitucionais em especial no que 

se refere ao ensino fundamental e à saúde e ao disposto no artigo 40 desta Lei. 
 
            Parágrafo único - Somente depois de atendidas as prioridades supra arroladas 
poderão ser programados recursos para atender a novos investimentos. 
 

Art. 33 . O Poder Executivo implementará em 2006, o sistema de planejamento e 
de controle interno, visando, dar cumprimento às exigências da Lei Complementar 101, 
de 04 de maio de 2000. 
 

Parágrafo único - O controle de custos e avaliação de resultados previstos nos 
artigos 4º, inciso I, alínea “e”, e 50, § 3º, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 
2000, serão realizados pelo sistema de controle interno ou pelo sistema de 
planejamento referido no caput deste artigo, conjunta ou isoladamente com a Secretaria 
Municipal de Gestão e demais Secretarias.  

 
CAPÍTULO V 

DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO FISCAL 
 

Art. 34  - O Orçamento Fiscal estimará as receitas efetivas e potenciais de 
recolhimento centralizado de Tesouro Municipal e fixará as despesas dos Poderes 
Legislativo e Executivo bem como as de seus Órgãos, Autarquias, Fundação e Fundos 
Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os 
princípios da unidade, da universalidade e da exclusividade. 
 

Art. 35  - É vedada à realização de operações de crédito que excedam o 
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos 
adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa. 
 

Art. 36 . Na estimativa da receita e na fixação da despesa serão considerados: 
 

I – os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade; 



 
II – o aumento ou a diminuição dos serviços prestados e a tendência do exercício; 

e 
III – as alterações tributárias. 

 
 Art. 37  - O Município aplicará, no mínimo, 25% de sua receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências constitucionais, na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino, conforme dispõe o artigo 212 da 
Constituição Federal. 
 

Art. 38 . O Município aplicará no mínimo, quinze por cento em ações e serviços 
públicos de saúde, conforme disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 29/2000 
e no artigo77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
 

Art. 39.  Do total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados 
no mínimo cinco por cento, na Função Assistência Social. 
                                                          

Parágrafo único - A base de cálculo para se aferir o percentual do caput será a 
receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2005. 
 

Art. 40  - A lei orçamentária conterá Reserva de Contingência em montante 
equivalente a, no mínimo, meio por cento da Receita Corrente Líquida, destinada a 
atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

 
Art. 41  - 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. 
 

Parágrafo único - O órgão central de finanças autorizado, encarregado pelo 
planejamento orçamentário, poderá criar novas classificações de despesas quanto a sua 
natureza nos projetos ou atividades existentes (elementos, fontes de recursos e seus 
respectivos valores), a fim de ajustar às necessidades da Administração Municipal. 
 

Art. 42  - A abertura de Créditos Adicionais indicará, obrigatoriamente, a fonte de 
recursos suficientes para a abertura respectiva, mediante autorização do legislativo, e 
destinadas a: 

I - alterar grupo de despesa, fonte e modalidade de aplicação, desde que não 
haja modificação no valor previsto do gasto do respectivo projeto/atividade;               

II - suprir as dotações que resultarem insuficientes, após a atualização prevista 
nos artigos 58 e 66 desta lei, destinadas a atender:  

a) despesas relativas à aplicação de receitas vinculadas que excedam à previsão 
orçamentária correspondente; 
  b) despesas relativas aos seguintes Grupos de Despesa: Pessoal e Encargos 
Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida, segundo as leis vigentes; 
  c) aplicação de receitas próprias das entidades da administração indireta que 
excedam a previsão orçamentária correspondente; 
  d) outras despesas não compreendidas nas alíneas, "a" e "b", até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento). 



 
Art. 43  - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o 

disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do 
Poder Executivo. 
          

CAPÍTULO VI 
DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO  

 
Art. 44  - O orçamento Fiscal destinará recursos, mediante projetos específicos, 

às empresas que compõem o Orçamento de Investimento. 
 

Art. 45  - O Orçamento de Investimentos das Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista terão sua despesa totalizada por empresa, ficando seu programa de 
trabalho destacado por projeto e/ou atividade segundo a mesma classificação funcional 
programática adotada nos demais orçamentos. 
 

Art. 46  - Não se aplicam às empresas integrantes do Orçamento de Investimento 
as normas gerais da Lei Federal nº 4.320/64 no que concerne ao regime contábil, à 
execução do orçamento e ao demonstrativo de resultados. 
 

§ 1º - Excetua-se do dispositivo neste artigo à aplicação, no que lhe couber, dos 
artigos 109 e 110 da Lei Federal nº 4.320/64 para as finalidades a que se destinam. 
                 

§ 2º - Os desembolsos com aquisição de direitos do ativo imobilizado serão 
considerados investimentos nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 
da Lei nº 9.457, de 05 de maio de 1997. 

 
§ 3º - A mensagem que encaminhar a proposta orçamentária anual à Câmara 

Municipal será acompanhada de demonstrativos que informem os montantes dos 
orçamentos globais de cada uma das entidades referidas neste artigo com o 
detalhamento das fontes que financiarão suas despesas. 
 

CAPÍTULO VII 
DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE S OCIAL 

 
Art. 47  - O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações 

destinadas a atender as ações de saúde, previdência e assistência social; obedecerá 
aos disposto nos artigos 194 a 204 da Constituição Federal e 163 a 181 da Lei Orgânica 
do Município e contará, dentre outros, com recursos provenientes: 
 

I – das contribuições sociais previstas constitucionalmente; 
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. 

 
Parágrafo único - Os recursos para atender as ações de que trata este artigo 

obedecerão aos valores estabelecidos no Orçamento Fiscal. 
 



Art. 48  - A proposta orçamentária da seguridade fiscal social será, elaborada pelas 
Unidades Orçamentárias e os Conselhos dos respectivos Fundos aos quais competirá, 
também, acompanhar e avaliar a respectiva execução física dos orçamentos, 
respeitando as prioridades definidas no artigo 2º, desta Lei. 
                  

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL E  ENCARGOS 

SOCIAIS 
 

Art. 49  - As despesas com pessoal e encargos sociais dos poderes Executivo e 
Legislativo serão fixadas observando-se ao disposto, nas normas constitucionais 
aplicáveis na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 e na legislação municipal 
em vigor. 
 

Art. 50  - O reajuste salarial dos servidores municipais deverá seguir os preceitos 
estabelecidos no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, e os artigos 18, 19, 20, 21 e 
71 da Lei complementar 101, de 04 de maio de 2000. 
  

Art. 51  - Para efeitos de atendimento ao disposto no art.169, § 1º, inciso II, e art. 
37, incisos XII, e XIV, da Constituição Federal, os Poderes Executivo e Legislativo 
poderão propor projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal de forma a: 

 
I – melhorar a qualidade do serviço público, mediante a valorização do servidor 

municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho; 
II – proporcionar desenvolvimento profissional dos servidores municipais, 

mediante a realização de programas de treinamento dos recursos humanos; 
III – proporcionar desenvolvimento pessoal dos servidores municipais, mediante a 

realização de programas informativos, educativos e culturais; 
IV – melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infra-estrutura, 

especialmente no que concerne à saúde, alimentação, segurança no trabalho e justa 
remuneração. 

V – proporcionar aos servidores municipais, e seus familiares, assistência 
médico-profissional para aqueles que necessitam em virtude de dependência química, 
problemas psicológicos entre outros.  
 

§ 1º - Observadas as disposições contidas nos artigos 50 e 51 desta lei e demais 
disposições legais pertinentes, o Executivo e o Legislativo poderão propor projetos de lei 
visando: 

 
 I – à reorganização dos planos de cargos, carreira e salários decorrentes da 
aplicação do disposto nos artigos, 48 II, 54 I e II e 53 IV e VI, da Lei Orgânica do 
Município; 

II – à concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores; 
III – ao provimento de cargos e contratações de emergência, estritamente 

necessárias, respeitada a legislação municipal vigente; 
 

§ 2º - Para atingir os fins do caput deste artigo os poderes, Executivo e Legislativo, 
implementarão as seguintes medidas, sem prejuízo de outras que se fizerem 
necessárias: 

 



I - continuidade da implantação do disposto no inciso XIV, do artigo 37, da 
Constituição Federal; 

II - instituição de valor máximo de remuneração, para os servidores dos Poderes 
Legislativo e Executivo; 

III - incremento da compensação financeira entre o Regime de Previdência do 
Município com os da União, Estados, outros municípios e Regime Geral; 

IV - aumento da receita corrente líquida, por meio do incremento das ações fiscais.  
 

Art. 52  - As regras previstas nos artigos 50, 51 e 52 desta lei, estendem-se ao 
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Coxim.  
 

Art. 53 -  O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2.000 aplica exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com 
pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. 
 

Parágrafo único - Não se consideram como substituição de servidores e 
empregados públicos para efeito do disposto no caput, os contratos de terceirização 
relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente: 
 

I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares, aos assuntos que 
constituem área de competência legal do órgão ou entidade: 

II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do 
quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, 
ou sejam relativas a cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente. 

III – não caracterizem relação direta de emprego. 
  

Art. 54 -  A despesa com pessoal ativo, inativo, pensionista e encargos sociais do 
Executivo não poderá exceder no exercício de 2007, ao limite de 54% (cinqüenta e 
quatro por cento) das respectivas receitas correntes líquidas (RCL), na forma por que 
dispões a alínea “b” do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 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, e excluídas: 
 

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. 55 -  A verificação do cumprimento do limite estabelecido no artigo anterior, 
será realizada ao final de cada bimestre. 
 

Parágrafo único – Na hipótese da despesa de pessoal exceder a 95%, aplicar-se-á 
o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000. 
 



Art. 56 -  Fica autorizada a realização de concurso público para todos os Poderes 
desde que sejam para suprir deficiência de mão-de-obra ou ampliação de serviços 
básicos do Município observados os limites legais.   

 
CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁR IA NO 
MUNICÍPIO 

  
Art. 57  - Ocorrendo alterações, na legislação tributária em vigor, decorrentes de 

lei aprovada até o término deste exercício que implique acréscimo em relação à 
estimativa de receita constante do projeto de lei orçamentária, fica o Poder Executivo 
autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária, observadas as 
normas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
Art. 58  - Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação 

estabelecida pelo IPCAE-IBGE ou outro indexador que venha a substituí-lo. 
 

Art. 59  - O Poder Executivo providenciará, a fim de assegurar a programação e 
arrecadação de recursos, revisões tributárias, com o objetivo de promover: 

 
I – à revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse 

público e a justiça fiscal, bem como minimizar situações de despesa com lançamentos e 
cobrança de valores irrisórios; 

II – à revisão da legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo da Cidade; 
III – à adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações 

nas normas estaduais e federais; 
IV – à modernização dos procedimentos de administração tributária, 

especialmente quanto ao uso dos recursos de informática; 
V - ao controle da Circulação de Mercadorias e Serviços produzidos e 

comercializados no Município, para efeito de crescimento do índice de participação no 
ICMS;                                                          

VI - às amostragens populacionais periódicas, visando à 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; 

VII - continuidade à implementação de medidas tributárias de proteção à economia 
local, em especial, às cadeias tradicionais e históricas do município, geradoras de renda 
e trabalho; e 

VIII – fiscalização e controle de renúncias fiscais condicionadas. 
                  

Art. 60  - Imposto sobre a propriedade predial e Territorial Urbana – IPTU de 2007, 
terão desconto de vinte por cento do valor lançado para pagamento em cota única, e de 
dez por cento quando pago em até oito parcelas, no vencimento. 

 
Art. 61 - Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em divida ativa até o 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) não serão objeto de cobrança judicial, ante o 
principio da economicidade, não se constituindo em renuncia de receita para efeito do 
disposto no artigo 14 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

 
 



Parágrafo único - Os incentivos para pagamento em cota única, ou com redução 
do numero de parcelas, bem como redução de juros e multas para recolhimento da 
Divida Ativa, por período fixado em Lei específica, também não se constituem em 
renuncia de receita em decorrência da previsão constante Anexo II – Metas Fiscais -
Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita. 

      
Art. 62  - Na previsão da receita para o exercício financeiro de 2007 serão 

observados os incentivos e os benefícios estabelecidos por Leis Municipais de Isenções 
e, de incentivo à Industrialização, e ainda aquelas previstas no Código Tributário do 
Município conforme detalhado no Anexo II – Metas Fiscais – Demonstrativo da 
Estimativa da Renúncia de Receita. 

 
Art. 63  - Os valores apurados nos artigos 59, 60 e 61 desta lei não serão 

considerados na previsão da receita de 2007, nas respectivas rubricas orçamentárias. 
 

Art. 64  -O Município de Coxim implantará o Refis Municipal – Refinanciamento 
Fiscal do Município, visando ao refinanciamento dos tributos municipais, por meio de lei 
específica.  

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

   
Art. 65  - Os valores das metas fiscais, anexas, devem ser vistos como indicativo 

e, para tanto, ficam admitidas variações de forma a acomodar a trajetória que as 
determine até o envio do projeto de lei orçamentária de 2007 ao Legislativo Municipal. 
  

Parágrafo único - Fica, automaticamente, revistas às previsões dos resultados 
orçamentário, nominal e primário, em conformidade com os valores previstos e fixados 
na Lei Orçamentária/2007.  
 

Art. 66 -  Para os efeitos do disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000: 

 
I – as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que 

trata o artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos 
de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do artigo 182 da 
Constituição; e 

II – entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º do art. 16 da Lei 
Complementar nº 101/2000, aqueles cujos valores não ultrapassem, para bens e 
serviços, os limites dos incisos I e II do artigo 24 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas alterações. 
 

Art. 67  - Para efeito do disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000: 

 
I – considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato 

administrativo ou instrumento congênere; e 
II – no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e 

destinados à manutenção da Administração Pública, consideram-se compromissadas 
apenas às prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, 
observado o cronograma pactuado. 



 
Art. 68  - Cabe a Secretaria Municipal de Gestão através do setor responsável pelo 

planejamento, a responsabilidade pela coordenação e elaboração da proposta 
orçamentária de que trata esta lei. 
 

Parágrafo único A Secretaria Municipal de Gestão determinará sobre: 
 

I – o calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos; 
II – a elaboração e a distribuição do material que compõe as propostas parciais do 

Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, 
Autarquias, Fundações, Fundos e Sociedades de Economia Mista; e 

III – as instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos 
orçamentos de que trata esta lei. 
 

Art. 69 -  Todas as receitas realizadas e despesas efetuadas pela Administração 
Direta, pelas Autarquias, pela Fundação e pelos Fundos Municipais integrantes do 
Orçamento Fiscal, incluídas as diretamente arrecadadas serão devidamente 
classificadas e contabilizadas no mês em que ocorrer o respectivo ingresso. 
 

Art. 70.  São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, 
que possibilitem a execução destas sem a comprovada e suficiente disponibilidade de 
dotação orçamentária. 

 
Parágrafo único. Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos 

relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorrida, sem prejuízo das 
disponibilidades e providências derivadas da inobservância do caput deste artigo. 
 

Art. 71  - Os recursos provenientes de convênios repassados para o Município 
deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas à Secretaria 
Municipal de Gestão.  
 

Art. 72  - A Secretaria Municipal de Gestão divulgará, no prazo de vinte dias após a 
publicação da lei Orçamentária Anual, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, 
especificando-o por atividades, projetos e operações especiais em cada unidade 
orçamentária contidos no Orçamento Fiscal e demais normas para a execução 
orçamentária. 
 

Art. 73  - Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas 
correspondentes ou alterem os valores da receita orçamentária, poderão ser utilizados 
mediante créditos suplementares e especiais com prévia e específica autorização 
legislativa, nos termos do § 8º do art. 166, da Constituição Federal. 

 
Art. 74 -  O chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar 

convênios com os Governos Federal, Estadual e Municipais, através de seus órgãos da 
administração direta e indireta para realização de obras ou serviços de competência do 
Município ou não. 

 
 
 
 



Art. 75 -  Se o Projeto de Lei orçamentária não for encaminhado para sanção do 
Prefeito até o primeiro dia de janeiro de 2007, a programação dele constante poderá ser  
executada  em  cada  mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, 
enquanto não se completar o ato sancionatório. 
    

Art. 76 -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

 
 

Sala das Sessões., 20 de junho de 2006. 
 
 
 
 
 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO I 
PROGRAMAS, AÇOES E METAS 

 
 
1) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 
 
1. integração do sistema de informatização da Prefeitura 
2. construção de um alojamento e banheiro para o guarda da Prefeitura 
3. troca de toda a rede elétrica da Prefeitura Municipal 
4. construção de estacionamento junto à Prefeitura 
5. qualificar funcionários através de cursos 
6. aquisição de maquinas copiadoras para: Gestão, SEMDESI e Promoção Social 
7. 01 carro utilitário 
8. 01 carro automóvel 
9. 01 motocicleta 
10. 06 computadores e outros componentes 
  
 
2) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL: 
 
11. construção de um Centro da Juventude 
12.  construção de uma piscina no Centro de Convivência Real Idade 
13.  construção de um Centro de Múltiplo Uso no bairro Piracema e no loteamento 
      Vale do Taquari 
14.  construção de uma Praça na Quadra 36 do bairro Senhor Divino – acima do 
      Centro Comunitário 
15.  construção da sede própria da Casa de Abrigo Nosso Lar 
16.  construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta no Programa Raio de Sol, 
      no distrito de Silviolândia 
17.  ampliação de CEMI – Centro Municipal de Informática 
18.  ampliação dos Centros de Múltiplo Uso dos bairros Primeiro de Maio, Jardim 
     dos Oitis, Nova Coxim e Jardim Europa 
19.  ampliação do Centro de Convivência Ofélia Romano e PETI I 
20.  implantação de Programa de Doação de Kit Sanitário 
21.  implantação de Programa de Doação de Kit de Material de Construção 
22.  implantação de Programa de Doação de Caixas d’água 
                                                            



   
2) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL: 
 
DIRETORIA DE CULTURA: 
23.  aparelhamento do Museu Arqueológico e Histórico de Coxim 
24.  reestruturação da Biblioteca Pública Municipal “Odilon Ferreira” 
25. equipamento da Casa do Artesão de Coxim 
26. implantação das Oficinas de Arte 
27.  reforma da Prefeitura Velha para implantação da Galeria de Exposições e Sala 
       de Cursos e Oficinas (segunda etapa) 

 
 
2) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL: 

 
DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 
28.   construção de 10 quadras de areia nos bairros Piracema, Nova Coxim, 
       Mangabeira, São Paulo, Senhor Divino, Pequi, Santa Maria, Jardim da Barra, 
       Vale do Taquari e Silviolândia 
29. reforma do Centro Esportivo Ademir Mochi 
30. construção de duas pistas de "skate" 

 
3) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

 
31. democratizar o acesso à escola pública municipal, em especial aos segmentos 

historicamente dela excluídos, prioritariamente nos níveis de ensino infantil e 
fundamental, em todas as suas modalidades em ensino, desenvolvendo ações 
que visem atender a demanda, através de oferta de vagas, da implementação de 
programas e projetos da área pedagógica, do transporte escolar, da reforma e 
ampliação de unidades escolares 

32. promover a escola como espaço público de produção e desenvolvimento de 
atividades artístico-culturais, de lazer, esporte e de recreação 

33. promover a qualificação do seu quadro de pessoal, promovendo e 
intensificando a participação dos servidores do município em cursos de 
treinamento e desenvolvimento.                                                   

34. construção de um Centro de Educação Infantil no Loteamento Vale do Taquari 
35. construção de um Centro de Educação Integrada – CEU – entre o Jardim 

Europa e Pequi III 
36. aquisição de ônibus para transporte escolar 
37. construção de quadra coberta nas escolas Marechal Rondon e Willian Tavares 
38. ampliação dos Centros de Educação Infantil Nely Martins – Pólo, Senhor 

Divino - Pólo e Extensão Vila dos Pequis 
39. reforma de escolas rurais 

 

                                                           



4) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA 
 
40. garantir a distribuição de medicamentos à população carente 
41. realizar ações que visem assistência à saúde da população através de serviços 

regionalizados, do gerenciamento do Sistema Único de Saúde no município 
42. promover ações que visem o controle e a prevenção de doenças, através da 

Vigilância Epidemiológica, do controle epidemiológico de campanhas 
preventivas junto à população 

43. instalar centrais de regulação de ações e serviços de saúde nas regionais de 
saúde 

44. ampliar e aperfeiçoar o sistema de informação em saúde, visando à 
qualificação do processo decisório e da participação social, além da avaliação 
das ações e serviços de saúde 

45. construção de um Posto de Saúde no Patrimônio Alves Planalto 
46. aquisição de ambulância – Unidade Móvel de Saúde 
47. aquisição de equipamentos para fisioterapia 
 
 
5) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
 
48. pavimentação de vias urbanas 
49. melhoria de pavimento de vias urbanas 
50. construção de praças públicas 
51. reforma e ampliação de praças públicas 
52. manutenção e ampliação de coleta de lixo 
53. coleta seletiva de lixo 
54. melhoria de ruas não pavimentadas com revestimento primário 
55. construção de ciclovias 
56. extensão da rede de energia elétrica para atender Prédios localizados na zona 

urbana da sede 
57. reposição e manutenção da rede de iluminação pública (kits) 
58. implantação de luminárias e substituição 
59. ampliada da rede de eletrificação rural 
60. ampliação e melhorias de cemitérios municipais 
61. criar encubadeira industrial para possibilitar o incremento da pequena e média 

indústria no município 
62. construção de casas populares do programa habitacional da Caixa Econômica 

Federal – Tijolo por Tijolo 
63. lotes sociais urbanizados com infra-estrutura básica 
64. melhoria de condições habitacionais com fornecimento de kit de material 
65. cesta básica de material para construção de moradia em lotes urbanizados 
66. aquisição de áreas e loteamento clandestinos para dar oportunidade de que 

pequenos possuidores de lotes urbanos regularizem a propriedade 



67. implantação do programa habitacional rural 
68. conservação da malha rural 
69. construção de pontes na zona rural 
70. construção de galerias e aterros 
71. aquisição de caminhões basculantes 
72. aquisição de motoniveladora 
73. aquisição de retro escavadeira 
74. aquisição de trator de esteira 
75. aquisição de rolo compactador liso 
76. construção de estradas vicinais 
77. aquisição de pá carregadeiras 
78. sapo 
79. reforma e melhoria do aeroporto municipal 
80. construção de acesso ao aeroporto municipal 
81. implantação do programa de municipalização do transito 
82. sinalização horizontal e vertical de ruas e avenidas 
83. projetos para implementação de áreas definidas como de preservação ambiental                                     
84. regularização fundiária de áreas de conservação da natureza 
85. implantação de sistema via internet 
86. sistema integrado de rede de computação 
87. implantação de sistema de geoprocessamento 
88. capacitação e qualificação profissional 
89. aquisição de veículos 
90. aquisição de moveis e equipamentos para a manutenção da guarda municipal 
91. apoio à segurança no município 
92. reforma da cobertura do ginásio Ademir Mochi, favorecendo a ventilação e 

eliminando o calor e a ressonância 
93. fazer pista de atletismo ao redor do Campo Municipal de Futebol 
94. iluminação, permitindo a caminhada de pessoas 
95. início da construção do Prédio da Câmara Municipal e Prefeitura 
96. ampliação da área da Feira do Produtor 
97. criar o camelódromo 
98. substituição de pontes de madeira por concreto 
99. 01 camionete diesel – 4x4 
100. 01 automóvel 
101. 02 motocicletas 
 
 

 
 
 
 
 

 



                                                            
        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.274/2006, DE 03/07/2006 
 

 
 “Altera o Anexo I – Ações Propostas, 
programas, Ações e Metas da Lei nº 
1.224/2005 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e dá outras providências”.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei. 
 
 Art. 1º -  Fica acrescentado no Anexo I da Lei nº 1.224 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), de 16 de junho de 2005, no programa abaixo identificado a seguinte 
ação: 
 
 001 – PODER EXECUTIVO 
 
 102 – Fomento e implantação da apicultura para pequenos e médios produtores 
rurais.  
 
 Art. 2º  – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 
 
 

Sala das Sessões., 03 de julho de 2006. 
 
 
 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
 
 
 
 



                                                            
     ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.275/2006, DE 03/07/2006 
 

 “Dispõe sobre autorização para o Poder 
Executivo Municipal abrir Crédito Especial 
que menciona e dá outras providências”.  

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

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei. 
 
 Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 
valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura 
Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
30........................Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura 
30101................. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura 
26....................... Transporte 
782..................... Transporte Rodoviário 
0030................... Programa Transporte Rodoviário 
1007................... Manutenção e construção de pontes 
339030............... Material de Consumo 
Fonte 02............ R$20.000,00 
339039.............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte 02............ R$30.000,00 
449051.............. Obras e Instalações 
Fonte 02............R$20.000,00 
 
 Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 
 
 Art. 3 a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Sala das Sessões., 03 de julho de 2006. 
 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 



                                                            
     ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.276/2006, DE 03/07/2006 

 
 

 “Dispõe sobre autorização para o Poder 
Executivo Municipal abrir Crédito Especial 
que menciona e dá outras providências”.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei. 
 
 Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 
valor de R$10.000,00 (dez mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de 
Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
50........................Secretaria Municipal de Saúde 
50102................. Fundo Municipal de Saúde 
10....................... Saúde 
305..................... Vigilância Epidemiológica 
0021................... Gestão Epidemiológica 
2059................... Manutenção do Programa Erradicação do Aeds Aegyptis 
449052............... Equipamentos e Material Permanente 
Fonte 03............ R$10.000,00 
 
 Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 
 
 Art. 3 a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões., 03 de julho de 2006. 

 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.277/2006, DE 10/07/2006 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 
terreno urbano e”. dá outras providências ““. 

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

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei. 
 
 Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à doação do 
terreno urbano, denominado Lote 04/B (trapezoidal), com área de 1.445, 23 (um mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco metros e vinte e três centímetros quadrados), 
desmembrado da área Verde B, existente no loteamento “Morada Altos de São Pedro”, 
no perímetro urbano, desta cidade, desafetada através da Lei Municipal nº 906, de 13 
de março de 1999, ao Grupo Bella Idade Portal do Pantanal, com os seguintes limites: 
 
 Ao Norte:  (lado direito) com 73,87 m para área verde B1 
 Ao Sul:  (lado esquerdo) com 70,66 m para o lote 03/B (desmembrado) 
 Ao Leste:  (fundo) com 20,00 m para a rua Paraíba 
 Ao Norte:  (frente) com 20,26 m para a rua Oscar Serrou Camy. 
 
 Parágrafo Único  – a doação constante no “caput” deste artigo destina-se à 
edificação da sede própria do Grupo Bella Idade Portal do Pantanal – “Espaço Ilda 
Maria Damiani Kohl”. 
 
 Art. 2º  - Fica concedido o prazo de 02 (dois) anos para o início da edificação 
referida no artigo anterior, cujo descumprimento implicará na reversão à municipalidade 
da área objeto da doação. 
 
 Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões., 10 de julho de 2006. 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
 



                                                           
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2006, DE 10/07/2006 
 
 “Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo 
Municipal abrir Crédito Especial que menciona e dá 
outras providências”.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei. 
 
 Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 
valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal 
de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
30........................Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura 
30101................. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura 
20....................... Agricultura 
605..................... Abastecimento 
0037................... Programa e fomento das atividades agropecuárias 
2018................... Manutenção da Feira do Produtor 
449051............... Obras e Instalações 
Fonte 02............ R$15.000,00 
 
 Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 
 
 Art. 3 a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Sala das Sessões., 10 de julho de 2006. 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 



                                                           
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.279/2006, DE 10/07/2006 
 

 “Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo M unicipal 
abrir Crédito Especial que menciona e dá outras pro vidências”.  

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

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei. 
 
 Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 
valor de R$30.000,00 (Trinta mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal 
de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
60........................Secretaria Municipal de Educação 
60101................. Secretaria Municipal de Educação 
12....................... Educação 
361..................... Ensino Fundamental 
0015................... Gestão de Ensino Municipal 
2069................... Manutenção do Ensino Fundamental 
339039............... Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte 03............ R$25.000,00 
339032............... Material de Distribuição Gratuita 
Fonte 03 ........... R$ 5.000,00 
 
 Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 
 
 Art. 3 a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Sala das Sessões., 10 de julho de 2006. 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 



                                                           
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.280/2006, DE 10/07/2006 
 

 
 “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar do ação de 
lotes, localizados na área desmembrada 01 – Vila Be la III e dá 
outras providências”.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei. 
 
 Art. 1º -  Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar a 
doação de até 200 (duzentos) lotes localizados na área desmembrada 01 – Vila Bela III, 
constante da matrícula nº 15.990, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Coxim, aos mutuários que forem selecionados pela Caixa Econômica Federal e 
habilitados a participar do programa habitacional (Crédito Solidário), com recursos 
provenientes da União Federal.  
 

Parágrafo Único  – A doação far-se-á por escritura pública e os encargos dela 
decorrentes ficarão à alçada dos respectivos mutuários que forem selecionados nos 
moldes preconizados no “caput” deste artigo.  
 
 Art. 2 a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

 
Sala das Sessões., 10 de julho de 2006. 

 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.281/2006, DE 22/08/2006 
 

“Altera e revoga dispositivos da Lei 
Municipal nº 1.146/2003 e dá outras 
providências”. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei. 
 
 Art. 1º  - Fica alterado o artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.146, de 07 de julho de 
2.003, que passa ter a seguinte redação. 
 
 Art. 1º - Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 
Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, vinculado a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável e Infra Estrutura – SEMDESI, a Coordenadoria 
Municipal de Trânsito – COMUTRAN. 
 
 Art. 2º - O Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, constante nos 
arts. 1º, 2º e 3º e artigo 10, da Lei nº 1.146, de 07 de julho de 2003, fica revogado em 
todos os seus termos, parágrafos e incisos passando a denominar-se Coordenadoria 
Municipal de Trânsito – COMUTRAN. 
 
 Art. 2º - Fica revogado o inciso XX. do art. 2º, da Lei nº 1.146/2003. 
 
 Art. 3º - Fica alterado o art. 4º da Lei nº 1.146/2003, bem como o inciso I e 
parágrafo único, que passam a ter as seguintes redações. 
 
 Art. 4º - Ao Coordenador compete : 
 
 I - . . . A administração e gestão do COMUTRAN – Coordenadoria Municipal 
de Trânsito, implementando planos, programas e projetos. 
 
 II - . . . 
 
 Parágrafo Único – O Coordenador Municipal de Trânsito é autoridade 
competente para aplicar as penalidades previstas na legislação de trânsito. 
 



 Art. 4 º -Fica alterado o § 2º do artigo 11, da Lei 1.146/2003, que passa ter a 
seguinte redação. 
 
 Art. 11 - . . . 
 I   - . . . 
 II - . . . 
 III -. . . 
 § 1º- . . . 

 
 § 2º- O mandato dos membros do JARI terá duração de 02 (dois) anos, 

podendo ou não haver recondução, conforme previsão expressa no Regimento 
Interno. 
 
 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

 
 

Sala das Sessões., 22 de agosto de 2006. 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

       LEI MUNICIPAL Nº 1.282/2006, DE 22/08/2006 
 

“Autoriza a doação de área urbana e 
dá outras providencias”.  

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei. 
 
 Art. 1 –  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à doação de 
área pública encravada no perímetro urbano do Município de até 250,00 m2 (duzentos e 
cinqüenta metros quadrados) aos possuidores que comprovadamente, vem utilizando-a 
para sua moradia e de sua família, bem como aos pretendentes futuro, com objetivos 
idênticos. 
 
 § 1º - A doação de que trata o caput deste artigo, será precedido do devido 
processo administrativo, quando, em seu curso, será oportunizado ao órgão competente 
do Poder Público Municipal, auferir as peculiaridades do imóvel requerido e colher os 
elementos de convicção para proferir sua decisão. 
 
 § 2º - A justificação judicial, processo cautelar não contencioso, conforme o caso, 
será admitida como início de prova que o imóvel, objeto da doação estaria sendo 
destinados para os fins estabelecidos neste artigo, devendo ser necessariamente 
confrontada com outras provas materiais colhidas no desenrolar do processo. 
 
 Art. 2º -  Para os efeitos desta Lei, a doação poderá ser conferida ao homem ou à 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
 
 Art. 3º -  Ao imóvel, objeto da doação, só poderá ser utilizada alguma forma de 
alienação, depois de transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos da outorga da respectiva 
escritura, que, deverá constar tal condição. 
 
 Parágrafo Único  – Outorgada a escritura e efetivada a sua inscrição no livro 
próprio do registro imobiliário local, o donatário fruirá plenamente do terreno para os fins 
estabelecidos nesta lei, e responderá por todos os encargos civis, administrativos e 
tributários que venham incidir sobre o imóvel. 
                      

Art. 4º-  Só fará jus à doação de que trata a presente lei, aquele que, 
comprovadamente, não for proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou 
rural. 
 



Art. 5º -  Fica condicionado que o descumprimento de qualquer disposição 
expressa nesta Lei, implicará na reversão imediata à municipalidade da área, objeto da 
doação. 
 
 Art. 6º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

Sala das Sessões., 22 de agosto de 2006. 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.283/2006, DE 22/08/2006 
 
 

“Dispõe sobre a concessão de Gratificação 
aos membros da Equipe Técnica do Comitê 
Executivo para a Elaboração do Plano Diretor 
Participativo do município de Coxim e dá 
outras providencias”. 

 
 
 MOACIR KOHL , Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 
faço saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
          Art. 1º  - A Gratificação mensal a ser concedida aos Técnicos integrantes da 
Equipe Técnica do Comitê Executivo para Elaboração do Plano Diretor Participativo 
indicados por entidades profissionais de assistência técnica será de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) e a dos membros do quadro de pessoal do município, indicados pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura será de R$ 
1.000,00 (um mil reais).  
 
          §1º - A Gratificação só será devida aos membros da equipe técnica, quando for 
atestada a sua efetiva participação no desenvolvimento dos trabalhos pela Comissão 
Municipal para a Elaboração do Plano Diretor Participativo. 
 
          §2º - Os membros da Equipe Técnica farão jus ao recebimento de diárias, nos 
casos de eventuais deslocamentos para fora da sede do município, em decorrência da 
necessidade dos serviços. 
 
          §3º - A diária a ser paga aos membros da Equipe Técnica indicados por entidade 
profissional, serão as previstas no Decreto Municipal nº 001, de 02 de janeiro de 2001, 
correspondente ao cargo de DGA I, da qual, caberá 50% (cinqüenta por cento) aos 
membros do quadro de pessoal do município.  
 
  Art. 2º  - Fica isento da cobrança do ISS (Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza) a gratificação de que trata o caput do artigo anterior. 
    
          Art. 3º - A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Coxim e ao CREA/MS – 
Escritório Local, compete indicar entre os seus filiados, os profissionais que irão compor 
a Equipe Técnica do Comitê Executivo que será em número de 05 (cinco), e a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra–Estrutura indicara os 
técnicos do Quadro de Pessoal do Município que será em numero de 03 (três).    
 



Art. 4º  - A Gratificação não servirá como base de cálculo para qualquer 
vantagem, e seu pagamento não gerará nenhum vínculo empregatício com o município, 
em relação aos membros indicados pelo CREA/MS. 
 
           Art. 5º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

Sala das Sessões., 22 de agosto de 2006. 
 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.284/2006, DE 29/08/2006 
 

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com o”. CAC e dá outras 
providencias ““. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei. 
 
 Art. 1º –  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o 
Coxim Atlético Clube – CAC, para transferência de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais) destinada a complementar o pagamento das despesas decorrentes com sua 
participação no Campeonato Brasileiro de Futebol – Série C, Versão 2006. 
 
 Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

 
 

Sala das Sessões., 29 de agosto de 2006. 
 

 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
         ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.285/2006, DE 05/09/2006 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a celebrar Convênio com a Rádio Vale 
do Taquari e dá outras providencias” 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei. 
 
 
 Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a 
Rádio Vale do Taquari de Coxim, para transferência de recursos no valor de 
R$20.000,00 (Vinte mil reais) como contribuição do custeio das despesas advindas com 
a realização da Festa do Peixe de Coxim, durante o mês de outubro do ano em curso. 
 
 
 Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

 
 
 

Sala das Sessões., 05 de setembro de 2006. 
 
 
 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.286/2006, DE 19/09/2006 
 
 

“Autoriza a concessão de prazo para 
regularização e dá outras providencias” 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O 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 em conceder prazo para 
regularização do Loteamento Jardim Aeroporto, até 14 de outubro de 2006, aos 
adquirentes dos imóveis que participaram do Leilão Público Municipal nº 002/2004, 
Processo Licitatório nº 047/2004, cuja alienação foi autorizada pelas Leis Municipais nºs: 
919/1999 e 1.187/2004.  
 
 Parágrafo Único – Para regularização do que trata o caput deste artigo, o 
adquirente deverá efetuar o pagamento do montante devido, em uma única parcela, 
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, alem da multa de mora de 2% (dois 
por cento), a contar do início de sua inadimplência nos termos dos respectivos contratos 
assinados com o Município de Coxim.  
 
 Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Sala das Sessões., 19 de setembro de 2006. 
 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

                                                
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.287/2006, DE 26/09/2006 
 

“Dispõe sobre autorização para o Poder 
Executivo Municipal abrir Crédito Especial que 
menciona e dá outras providências”.  

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O 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 Especial no valor de 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Coxim, 
conforme discriminado abaixo: 
50................................................Secretaria Municipal de Saúde Publica 
50102..........................................Fundo Municipal de Saúde 
10................................................Saúde 
301..............................................Atenção Básica 
0019............................................Programa de Saúde Pública 
2090............................................Implantação e manutenção da Farmácia Popular 
339030........................................Material de Consumo 
Fonte – 03 ..................................R$ 10. 000,00 
 
339036........................................Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Fonte – 01 .................................R$ 10.0 00,00 
 
339039.......................................Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte – 03 .................................R$ 10.0 00,00 
 
339062.......................................Aquisição de Produtos p/ Revenda 
Fonte – 03 .................................R$ 10.0 00,00 
 
449051.......................................Obras e Instalações 
Fonte – 03 .................................R$ 50.0 00,00 
 
 Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que trata o 
artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, na forma 
prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 
 Art. 3 a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões., 26 de setembro de 2006. 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 



                   
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.288/2006, DE 26/09/2006 
 

 
“Altera o Anexo I – Ações Propostas, Programas, Açõ es 
e Metas da Lei nº 1.224/2005 – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e dá outras providências”.  
 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei. 
 
 Art. 1º  - Fica acrescentado no Anexo I, da Lei nº 7 1.224 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), de 16 de junho de 2005, no Programa abaixo identificado a seguinte 
Ação: 
 
 001 – PODER EXECUTIVO 
 
 103 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR  
 
 
 Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

 
 

Sala das Sessões., 26 de setembro de 2006. 
 
 
 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

                                                
 
 
 
 



                 
          ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.289/2006, DE 26/09/2006 
 

“Altera a Lei nº 1.246/2005, que dispõe sobre o Pla no 
Plurianual do Município de Coxim, para o Quadriênio  de 
2006 a 2009, e dá outras providências”.  
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei. 
 
 
 Art. 1º  - Fica acrescentado no Anexo Único da Lei Municipal nº 1.246/2005, de 27 
de outubro de 2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coxim, para o 
Quadriênio de 2006 a 2009, no Programa 0019 – SAÚDE PÚBLICA: 
 
 

AÇÕES 
 

. IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 
 
 
 Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

 
 

Sala das Sessões., 26 de setembro de 2006. 
 
 
 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

                                                
 



                     
                                ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
  LEI MUNICIPAL Nº 1.290/2006, DE 03/10/2006 

 
 

 “Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Mu nicipal abrir 
Crédito Especial que menciona e dá outras providênc ias”.  

 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O 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 Especial no 
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura 
Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
30.............................Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustent. E Infraestrutura 
30101...................... Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustent. E Infraestrutura 
26.............................Transporte 
782...........................Transporte Rodoviário 
0030........................ Transporte Rodoviário 
1007........................ Manutenção e Conservação de Pontes 
444042.....................Auxílios 
Fonte – 01................R$ 60.000,00 
 
 
 Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 
 
 Art. 3 a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Sala das Sessões., 03 de outubro de 2006. 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 



                    
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                      PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.291/2006, DE 03/10/2006 
 

“Altera denominação de Logradouros Públicos, no Jar dim 
Bela Vista, nesta cidade e dá outras providências.”  

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica alterada a denominação das Ruas 1, 3 e 5, do Loteamento Jardim 

Bela Vista as quais passam ter a seguinte denominação: 
 
Rua 1 – Rua Adelaide Barros e Souza  
Rua 3 – Rua Malta Gonçalves da Costa Neves  
Rua 5 – Rua Kadija Nimer Ziada  
 
Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
 

 
Sala das Sessões., 03 de outubro de 2006. 

 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 



              
    ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
 LEI MUNICIPAL Nº 1.292/2006, DE 03/10/2006 

 
 

 
“Altera denominação de Logradouros Públicos, na Vil a 
Bela, nesta cidade e dá outras providências.”  

 
 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica alterada a denominação dos seguintes logradouros públicos: 

Travessa Projetada 34, travessas 12 e 47, localizadas na Vila Bela, as quais passam 
ter a seguinte denominação: 

 
Travessa Projetada 34 – Rua Waldemar Rodrigues da Silva  
Travessa 12 – Rua Donald Robert Spengler  
Travessa 47 – Rua Raimunda de Alencar Bezerra 
 
Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
 
 

Sala das Sessões., 03 de outubro de 2006. 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 



                  
     ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.293/2006, DE 24/10/2006 
 

 “Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Mu nicipal abrir 
Crédito Especial que menciona e dá outras providênc ias”.  

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O 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 Especial no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal 
de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
40.............................Secretaria Municipal de Assistência Social 
40102...................... Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.............................Assistência Social 
244...........................Assistência Comunitária 
0009........................ Assistência Social a Comunidade 
2091........................ IGDBF – Índice de Gestão Descent. do Programa Bolsa Família 
339030.....................Material de Consumo 
Fonte – 03................R$ 4.000,00 
339036......................Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Fonte – 03 ...............R$ 3.000,00 
339039.....................Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte – 03 ...............R$ 3.000,00 
 
 Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 
 
 Art. 3 a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões., 24 de outubro de 2006. 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 



 
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.294/2006, DE 21/11/2006 
 

 “Estabelece na órbita da Administração Municipal, o  valor do salário 
família e dá outras providências”.  

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei. 
 Art. 1º -  O Salário Família será devido, mensalmente, ao servidor ativo ou inativo 
que perceber remuneração, subsídio ou proventos igual ou inferior a R$654,61 
(seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e um centavos), na proporção do 
respectivo número de filhos equiparados de qualquer condição, nos termos desta Lei, de 
até dezoito anos de idade ou inválidos.  
 
 Parágrafo Único  – O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos 
índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social.  
 
 Art. 2º  - O valor da cota do Salário Família por filho ou equiparado de qualquer 
condição, até dezoito anos de idade ou inválido de qualquer idade, é de: 
 I – R$ 22,33 (vinte e dois reais e trinta e três centavos), para funcionário com 
remuneração mensal não superior a R$ 435,52 (quatrocentos e trinta e cinco reais e 
cinqüenta e dois centavos); 
 II – R$ 15,74 (quinze reais e setenta e quatro centavos), para funcionários com 
remuneração mensal superior a R$ 435,52 (quatrocentos e trinta e cinco reais e 
cinqüenta e dois centavos). 
 
 Art. 3º -  Todas as importâncias que integrem a remuneração do servidor, serão 
considerados como parte integrante da remuneração do mês, exceto 13º salário, o 
adicional de férias, para efeito de definição do Salário Família devido.  
 
 Parágrafo Único  – O Salário Família será pago juntamente com a remuneração 
mensal do servidor.  
 
 Art. 4º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos, a partir do dia 01 de outubro de 2006, revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Lei Municipal nº 1.248, de 08 de dezembro de 2005.  

 
Sala das Sessões., 21 de novembro de 2006. 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

 



 
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.295/2006, DE 21/11/2006 
 

 “Dispõe sobre autorização para o Poder 
Executivo Municipal abrir Crédito Especial 
que menciona e dá outras providências”.  

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O 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 Especial no 
valor de R$ 44.100,00 (Quarenta e quatro mil e cem reais) no Orçamento Programa da 
Prefeitura Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
40.............................Secretaria Municipal de Assistência Social 
40102...................... Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.............................Assistência Social 
244...........................Assistência Comunitária 
0009........................ Assistência Social a Comunidade 
2092........................ Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família - PAINF 
339030.....................Material de Consumo 
Fonte – 03................R$ 20.000,00 
339036......................Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Fonte – 03 ...............R$ 16.000,00 
339039.....................Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte – 03 ...............R$ 8.100,00 
 
 Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que 
trata o artigo anterior, serão os provenientes do excesso de arrecadação, conforme 
previsto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 
 Art. 3 a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões., 21 de novembro de 2006. 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 



                    
        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

   LEI MUNICIPAL Nº 1.296/2006, DE 05/12/2006 
 

“Dispõe sobre a Criação do Fundo 
Municipal de Defesa Civil – FMDC e dá 
outras providências”. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROS SO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  - Fica criado o Fundo Municipal de Defesa Civil – FMDC, vinculado à 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura, vindo a 
configurar como órgão captador e aplicador dos recursos financeiros que tenham 
finalidade de prover execuções de medidas de Defesa Civil, tudo em conformidade com 
aquelas exaradas nos § 1º, 2º, 3º, e 4º, do artigo 1º, da Lei Estadual nº 3.728, de 23 de 
outubro de 2006. 
 
 Art. 2º  - Constituem recursos financeiros do Fundo Municipal de Defesa Civil – 
FMDC: 
 
 I – As dotações anuais constantes do Orçamento do Município e as verbas 
adicionais estabelecidas no decorrer de cada exercício; 
 II – Doações, legados e contribuições; 

III – Os oriundos de operações de crédito e de aplicações no mercado financeiro; 
I V – Os transferidos pelo Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado de Mato 

Grosso do Sul – FUNDEC; 
V – Os provenientes de termos de ajustamento de conduta com o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul; 
VI – Outros recursos que lhes sejam destinados. 

 
 Art. 3º  - O Poder Executivo, em tempo oportuno, providenciará as necessárias 
adequações na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual – PPA, 
exercício 2007, com vistas ao atendimento do constante no inciso I, do art. 2º, desta Lei, 
ficando autorizado a abrir créditos adicionais necessários à instituição orçamentária 
própria, para o FMDC, até o limite previsto na futura Lei Orçamentária – exercício 2007. 
  
 
 Art. 4º  - Os recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil serão administrados 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura, por 
intermédio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que exercerá a função de 
Secretaria Executiva. 



 
 § 1º - Os recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil serão depositados em 
agência bancária local, em conta corrente especifica denominada Fundo Municipal de 
Defesa Civil. 
 
 § 2º - Os recursos alocados ao Fundo Municipal de Defesa Civil terão 
destinações específicas nas ações em que se lastreia o art. 1º, desta Lei, e na forma 
prevista no § 1º deste artigo, não podendo servir para qualquer outro Fundo ou 
Programa instituído pelo Município, e o saldo apurado no ultimo dia do exercício 
financeiro será transferido ao exercício seguinte. 
 
 Art. 5º  - Compete a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, apresentar a 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, programas e projetos visando obtenção de 
recursos, com expressa obediência, no que couber, as exigências contidas na Lei 
Estadual nº 3.278, de 23 de outubro de 2006. 
 
 Art. 6º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 
 

Sala das Sessões., 05 de dezembro de 2006. 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                              ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.297/2006, DE 15/12/2006 
 

"Estima a RECEITA e fixa DESPESA do Município 
de Coxim -MS, para o exercício de 2007". 

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

usando de suas atribuições que lhe confere a Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
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 2007, estima à receita e fixa a despesa em 
igual valor de R$ 34.261.826,00 (Trinta e quatro milhões, duzentos e sessenta e um mil, 
oitocentos e vinte e seis reais) conforme 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 DE TODAS AS FONTES 
 

1.1 RECEITAS CORRENTES 
- Receita Tributária R$ 3.414.000,00 
- Receita de Contribuições R$ 939.600,00 
- Receita Patrimonial R$ 889.240,00 
- Receita de Serviço R$ 11.000,00 
- Transferências Correntes R$ 27.667.360,00 
- Outras Receitas Correntes R$ 268.650,00 
TOTAL R$ 33.189.850,00 

 
1.2 RECEITAS DE CAPITAL 

- Operações de Crédito R$ 350.000,00 
- Alienação de Bens R$ 10.000,00 
- Transferências de Capital R$ 2.280.000,00 
TOTAL R$ 2.645.000,00 

 
 
 
 
 
 
 



1.3 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 
- Receitas de Contribuições R$ 1.100.000,00 
TOTAL R$ 1.100.000,00 

 TOTAL DE RECEITAS R$ 36.934.850,00 
 

1.4     REDUTORES 
- F.P.M. R$ 1.500.000,00 
- LEI KANDIR R$ 10.500,00 
- eS R$ 1.155.000,00 
- I.P.I. Exportação R$ 7.524,00 
TOTAL R$ 2.673.024,00 

 
TOTAL LIQUIDO  R$ 34.261.826,00 

 
Art. 3º - A DESPESA total do Orçamento ascende a R$ 34.261.826,00 (Trinta e 

milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais) importando o 
Orçamento Fiscal em R$ 22.945.012,00 (Vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e 
cinco mil e doze reais) e o Orçamento de Seguridade Social em R$ 11.316.814,00 
(Onze milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e quatorze reais). 

 
 Art. 4º - A DESPESA será realizada de acordo com as especificações constantes 
dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento: 
 
 DESPESA DE TODAS AS FONTES 
 DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

- Despesas Correntes R$ 28.496.112,00 
- Despesas de Capital R$ 5.565.714,00 
- Reserva de Contingência R$ 200.000,00 
TOTAL R$ 34.261.826,00 

 
DESPESAS POR ÓRGÃOS 

 I - PODER LEGISLATIVO 
0001 - Câmara Municipal R$ 1.630.000,00 

 
 II - PODER EXECUTIVO 

0020 - Gabinete do Prefeito R$ 1.746.100,00 
0030 – Sec. Mun. Desenv. Sust. e Infra-estrutura R$ 5.070.200,00 
0040 - Secretaria Municipal de Promoção Social R$ 2.948.400,00 
0050 – Secretária Municipal de Saúde R$ 7.097.574,00 
0060 – Sec. Mun.de Educação, Cultura e Esporte R$ 9.264.290,00 
0070 – Secretária Municipal de Gestão R$ 3.620.422,00 
0080 – Reserva de Contingência R$ 200.000,00 
0090- Inst. De Prev. Dos Serv. Mun. De Coxim R$ 2.684.840,00 
TOTAL R$ 34.261.826,00 

 
 
 
 
 
 



 Art. 5° - As Receitas e Despesas totais constantes deste Orçamento estão 
previstas por Fonte de Recursos com o seguinte desdobramento: 
                           

FONTE DE RECURSO RECEITA DESPESA 
001 Recursos Ordinários R$ 26.645.626,00 R$ 26.645.626,00 
002 Recursos do Estado        R$ 1.603.000,00 R$ 1.603.000,00 
003 Recursos da União        R$ 5.958.200,00 R$ 5.958.200,00 
004 Fontes Diversas        R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 
TOTAL GERAL    R$ 34.261.826,00 R$ 34.261.826,00 

  
         Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: 
 
 I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do total da Despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios 
às fontes referidas nos incisos I a III do § 1°, Art. 43 da Lei Federal Nº. 4.320 de 17 de 
março de 1.964. 
 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 computada 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. 7º - Em decorrência do disposto no artigo 66 e seu parágrafo único, da Lei 
Federal Nº. 4.320, de 17 de março de 1.964, fica o Executivo Municipal autorizado a 
movimentar por órgãos centrais de controle as dotações atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações, de uma para outra unidade. 
 
 Art. 8º  - Ficam aprovados, conforme especificações e quadros anexos, os 
orçamentos abaixo discriminados: 
 
 I – O Orçamento da FUNDAÇÃO CULTURAL, DESPORTO E LAZER 
(FUNRONDOM), que estima e receita e fixa a despesa para o exercício de 2007, em R$ 
527.000,00 (Quinhentos e vinte e sete mil reais). 
 
 II - O Orçamento do INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 
IMCAS, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2007, em R$ 
674.000,00 (seiscentos e setenta e quatro mil reais) 
 
  
 
 
 
 
 



              Art. 9º  - As autorizações contidas nos Artigos 6º e 7º desta Lei, são extensivas 
aos Orçamentos das entidades de que tratam os Incisos I e II do Artigo 8º. 
 
 Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.007, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

Sala das Sessões., 15 de dezembro de 2006. 
 

 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 


