
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.298/2007, DE 27/02/2007. 
 
 

“Ratifica o Convênio de Cooperação Mútua nº 
072/2001, celebrado entre a Prefeitura Municipal de  
Coxim/MS e a Fundação Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul e dá outras providênicas”. 

 
   
 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 ratificado em sua integralidade o Convênio de Cooperação Mútua nº 072, 
celebrado em 01 de agosto de 2001, entre a Prefeitura Municipal de Coxim/MS e a Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
 
 Parágrafo Único  – Em decorrência da ratificação do Convênio que trata o caput deste 
artigo, ficam automaticamente convalidadas todas as despesas realizadas com o mesmo até o 
início da vigência da presente Lei. 
 
 Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2007.  
 
 
 

                          Moacir Kohl 
             Prefeito Municipal 

                             Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.299/2007, DE 27/02/2007. 
 
 

Cria o Conselho Municipal que fará o 
acompanhamento e o controle social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e De Valorização dos Profissionais Da 
Educação - FUNDEB.”“. 

 
 

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

 
 Art.1º. Fica criado o Conselho Municipal que fará o acompanhamento e o controle social 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, nos termos do art.24, da Medida Provisória n. 339, de 28 
de dezembro de 2006.  

 
 Art.2º. O conselho será composto por 08 (oito) membros, com seus respectivos 
suplentes, indicados para o mandato de 02 (dois) anos, permitindo-se uma recondução, a saber: 
 
              I - 01(um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
             II - 01(um) representante dos professores da educação básica pública; 
            III - 01(um) representante dos diretores das escolas públicas municipais e CEI da 
educação básica; 
           IV - 01(um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 
 Públicas municipais e centro de educação infantil; 
            V - 02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública 
Municipal; 
           VI - 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública 
Municipal.  

 
            &1º. Integrarão ainda os Conselhos Municipais dos Fundos, quando houver um 
representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e um representante do Conselho 
Tutelar a que refere a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1.990. 

 
            &2º. Os membros dos conselhos previstos no caput serão indicados até 20(vinte) dias 
antes do término do mandato dos conselheiros anteriores: 
                I – pelos dirigentes municipais, e das entidades de classes organizadas, nos casos das 
representações dessas instâncias; 



                II – nos casos dos representantes dos professores, diretores, servidores, pais de alunos 
e estudantes, pelos estabelecimentos ou entidades municipal, conforme o caso, em processo 
eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares.  

 
              &3º.  São impedidos de integrar os conselhos, a que se refere o caput: 

 
               I - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e do Vice-
Prefeito, e dos secretários municipais; 
              II-tesoureiro , contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que 
prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem 
como, cônjuges parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais; 

III- Estudantes que não sejam emancipados; e 
 
               a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos 
órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou 
 
               b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os 
respectivos conselhos.  
                                                      
              &4º .  O presidente dos conselhos previstos no caput será eleito por seus pares em 
reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos 
recursos do Fundo no âmbito do Município. 
 
               &5º . Os Conselhos dos Fundos atuarão com autonomia sem vinculação ou 
subordinação institucional do Poder Executivo local e serão renovados, periodicamente ao final 
de cada mandato dos seus membros. 
 
               &6º . A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:  
 
               I- não será remunerada;  
               II- é considerada atividade de relevante interesse social;  
               III- assegurar isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas 
ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselho, e sobre as pessoas que lhes 
confiarem ou deles receberem informações; e 
 
              IV- veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de 
servidores das escolas públicas, no curso do mandato:  
             a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência 
involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;  
             b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e  
             c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselho antes do término do 
mandato para a qual tenha sido designado. 

 
            &7º . Aos conselhos incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar, anual e a elaboração 
da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de 
atuação, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo e encaminhamento dos dados 
estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos.   
            &8º . Os conselhos dos fundos não contarão com estruturas administrativas própria, 
incumbindo aos municípios, garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução 
plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais 
relativos à criação e composição dos respectivos conselhos. 

 



            Art.3º . Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, 
relativos aos recursos repassados e recebidos à conta dos Fundos, ficará permanentemente à 
disposição dos conselhos responsáveis, bem como, dos órgãos federais, estaduais e municipais 
de controle interno e externo.  

 
             Parágrafo único. O conselho  composto pelos membros elencados no Art.2º ,incisos I à 
VI, poderá sempre que julgar conveniente: 

 
             I – apresentar, ao Poder Legislativo Municipal e aos órgãos de controle interno e externo, 
manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e  
             II- por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário de Educação 
competente, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos  acerca do fluxo de recursos e 
a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo 
não superior a trinta dias.  

 
             Art.4º . A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto nesta Lei, 
referente à aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos, serão exercidos pelo órgãos de 
controle interno no âmbito do Município de Coxim. 

 
              &1º . O Município de Coxim-MS prestará contas dos recursos dos Fundos conforme os 
procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas competente observada a regulamentação 
aplicável. 

 
              Parágrafo único.  As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho 
responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até trinta dias antes 
do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas.  

 
             Art.5º . Os Conselhos dos Fundos serão instituídos no prazo de sessenta dias contados 
da vigência dos Fundos, inclusive mediante adaptações dos conselhos do FUNDEF existentes na 
data de publicação desta Lei.  
 
             Art. 6º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
 

 
 

Sala das Sessões., 27 de fevereiro de 2007. 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 



 
          ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

 LEI MUNICIPAL Nº 1.300/2007, DE 17/04/2007 
 

“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 GROSSO DO SUL, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de 
R$ 829.000,00 (oitocentos e vinte e nove mil reais), no Orçamento Programa da Prefeitura 
Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
60 –   Secretaria Municipal de Educação 
60.102 -  FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenv. Eudc. Bas. e Valor. Dos Prof. 
12 -  Educação 
365 -  Educação Infantil 
0016 -  Gestão da Educação Infantil 
2093 -  Coord. e Manut. da Educação Infantil 40 % (FUNDEB) 
 
D E S P E S A                                                     FONTE        VALOR  
                                          
319004 Contratação por Tempo Determinado      001                  10.000,00 
339011 Venc. e Vantagens Fixas – Pessoa Civil      001                200.000,00 
319013 Obrigações Patronais                   001                  70.000,00 
339014 Diária – Civil                    001                 10.000,00 
319016 Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil                001          5.000,00 
339030 Material de Consumo                   001                  70.000,00 
339033 Passagens e Despesas com Locação      001           1.000,00 
339036 Outros Serv. Terceiros – Pessoa Civil      001         15.000,00 
339039 Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica                001                    5.000,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente      001         30.000,00 
 
60 - Secretaria Municipal de Educação 
60.102 - FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenv. Eudc. Bas. e Valor. Dos Prof. 
12 - Educação 
365 -  Educação Infantil 
0016 -  Gestão da Educação Infantil 
2094 - Coord. e Manutenção da Educação Infantil 60% (FUNDEB) 

                    
D E S P E S A         FONTE         VALOR 
 



319004 Contratação por Tempo Determinado       001        10.000,00 
339011 Venc. e Vantagens Fixas – Pessoa Civil       001      200.000,00 
319013 Obrigações Patronais                    001                 70.000,00 
339014 Diária – Civil                     001                   5.000,00 
319016 Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil                 001        15.000,00 
339033 Passagens e Despesas com Locação       001          1.000,00 
 
 
60 - Secretaria Municipal de Educação 
60.102 - FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenv. Eudc. Bas. e Valor. Dos Prof. 
12 - Educação 
366 -  Educação de Jovens e Adultos 
0015 -  Gestão do Ensino Municipal 
2095 - Coord. e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40% (FUNDEB) 
 
 
D E S P E S A                                                            FONTE             VALOR  
        
319004 Contratação por Tempo Determinado          001          2.000,00 
339011 Venc. e Vantagens Fixas – Pessoa Civil          001              5.000,00 
319013 Obrigações Patronais                       001             500,00 
339014 Diária – Civil                        001             500,00 
319016 Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil                    001             500,00 
339030 Material de Consumo                       001          3.000,00 
339033 Passagens e Despesas com Locação          001             500,00 
339036 Outros Serv. Terceiros – Pessoa Fisica          001          1.000,00 
339039 Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica                    001                1.000,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente          001          4.000,00 
 
60 - Secretaria Municipal de Educação 
60.102 - FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenv. Eudc. Bas. e Valor. Dos Prof. 
12 - Educação 
366 -  Educação de Jovens e Adultos 
0015 -  Gestão do Ensino Municipal 
2096 - Coord. e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40% (FUNDEB) 
 
 
D E S P E S A                FONTE         VALOR  
 
319004 Contratação por Tempo Determinado              001          5.000,00 
339011 Venc. e Vantagens Fixas – Pessoa Civil              001        20.000,00 
319013 Obrigações Patronais                           001          5.000,00 
339014 Diária – Civil                            001             500,00 
319016 Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil                             001       3.000,00 
339033 Passagens e Despesas com Locação                   001          500,00 
 
 
60 - Secretaria Municipal de Educação 
60.102 - FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenv. Eudc. Bas. e Valor. Dos Prof. 
12 - Educação 
365 -  Educação Infantil 
0016 -  Gestão da Educação Infantil 



2097 - Construção e reforma do CEI 
 
 
D E S P E S A                FONTE        VALOR 
 
309030  Material de Consumo                001           10.000,00 
339036 Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Física   001        10.000,00 
339039 Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica   001        10.000,00 
449051 Obras e Instalações                 001           30.000,00 
 
 
 Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que trata o 
artigo anterior, serão os previstos nos incisos II e III, do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64. 
 
 Art. 3º -  Esta  Lei  entra em  vigor  na  data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de Abril de 2007. 
 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL nº 1.301 de 24/04/2007 
 

“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 
suasatribuições 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 Promoção Social 
40102...................Fundo Municipal de Assistência Social 
08........................Assistência Social 
0007....................Atendimento à Criança e ao Adolescente 
2041....................Manutenção Programa Combate Exploração Sexual Criança e Adolescente 
339030...... .........Material de Consumo 
Fonte 03........ .....Recursos da União 
Valor.................. R$ 10.000,00 
 

Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que trata o 
artigo anterior, serão os provenientes de excesso de arrecadação, conforme previsto no inciso II, 
do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964. 

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

contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de Abril de 2007. 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL nº 1.302 de 24/04/2007 
 

“Altera a Lei nº 1.246/2005, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Coxim, para 
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 2.005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coxim, para o quadriênio 
de 2.006 a 2.009 , conforme discriminação abaixo:: 

 
FUNÇÃO – 08 - Assistência Social 
SUB-FUNÇÃO – 243 – Assistência à Criança e ao Adole scente 
PROGRAMA – 0007 – Atendimento à Criança e ao Adoles cente 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de Abril de 2007. 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

 

LEI MUNICIPAL nº 1.303 de 24/04/2007 
 

“Altera o Anexo I – Ações Propostas, 
Programas, Ações e Metas da Lei nº 1.273/2006 
– Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras 
providencias ”. 

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

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

Art. 1º - Fica acrescentado no Anexo I da Lei nº 1.273/2006 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), de 20 de junho de 2006, no Programa abaixo identificado a seguinte Ação: 
 

PROGRAMA DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO  
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de Abril de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL nº 1.304 de 24/04/2007 
 

“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$ 14.000,00 (quatorze mil reais ), no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Coxim, 
conforme discriminado abaixo: 
 
40.............................Secretaria Municipal de Promoção Social 
40102.......................Fundo Municipal de Assistência Social 
08.............................Assistência Social 
243...........................Assistência à Criança e ao Adolescente 
0007.........................Atendimento à Criança e ao Adolescente 
2098.........................Programa de Medidas Sócio Educativas em Meio Ambiente 
339030.....................Material de Consumo 
Fonte 01...................Recursos Ordinários 
Valor....................... R$ 4.000,00 
339036....................Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Fonte 01..................Recursos Ordinários 
Valor.......................R$ 10.000,00 
 

Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que trata o 
artigo anterior, serão os provenientes de excesso de arrecadação, conforme previsto no inciso II, 
do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964. 

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

contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de Abril de 2007. 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.305/2007, DE 22/05/2007 
 

 “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$ 43.500,00  (quarenta  e três  mil  e  quinhentos  reais),  no Orçamento Programa da 
Prefeitura Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
40........................Secretaria Municipal de Assistência Social 
40102..................Fundo Municipal de Assistência Social 
08 .......................Assistência Social 
244 .....................Assistência Comunitária 
0009 ...................Assistência Social à Comunidade 
2099 ...................CREAS – Centro de Referência Especializado de  Assistência Social 
319009 – 03 .......Salário Família  
 Valor....... ...................................................................................................R$    1.000,00 
319011 – 03 .....Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
Valor...........................................................................................................R$   15.000,00 
319013 – 01 .....Obrigações Patronais 
Valor ......................... ...............................................................................R$      2.000,00 
319113 – 01 .....Obrigações Patronais – RPPS 
Valor ......................... ...............................................................................R$      8.000,00 
339030 – 01 .....Material de Consumo 
Valor..........................................................................................................R$      2.000,00 
339036 – 01 .....Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Valor .........................................................................................................R$         500,00 
339036 – 03 ....Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Valor ......................... ...............................................................................R$      2.000,00 
339039 – 01 ....Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Valor ......................... ...............................................................................R$      1.000,00 
339039 – 03 ....Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Valor ........................................................................................................R$       2.000,00 
339030 – 03 ....Material de Consumo 
Valor .......................................................................................................R$      10.000,00 

        
    
 



 Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que trata o 
artigo anterior, serão os provenientes de excesso de arrecadação, conforme previsto no inciso II, 
do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964. 
 
 Art. 3º-  Esta Lei entra em vigor  na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de maio de 2007. 
 
 

 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal de Coxim/MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL nº 1.306 de 05/06/2007 
 

“Dispõe sobre a supressão do Parque 
Zoobotânico Municipal de Coxim/MS, e 
dá outras providências”. 

 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suprimir o Parque Zoobotânico 
Municipal de Coxim/MS, na categoria de Refúgio de Vida Silvestre, criado pelo Decreto Municipal 
nº 1907 de 29 de abril de 2005, com o objetivo de proteger ambientes naturais onde se 
asseguram as condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora 
local e da fauna residente ou migratória, constituído de uma área contínua, localizada no 
perímetro urbano da cidade de Coxim/MS. 
 

Parágrafo Único – A supressão de que trata o caput deste artigo, tem sua fundamentação 
legal nos termos do art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal Vigente. 
 

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 05 de junho de 2007 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.307/2007, DE 05/06/2007 
 

 “Dispõe sobre a supressão do  Monumento 
Serra do Pantanal, e dá outras providências”. 

 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GRO SSO DO SUL, no 
uso de suas atribuições legai, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a 
seguinte Lei : 
 
  Art. 1º - Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  suprimir o Monumento 
Natural Serra do Pantanal, criado pelo Decreto Municipal nº 1905 de 25 de abril de 2005, com o 
objetivo de preservar o patrimônio abiótico bem como toda a sua riqueza  hídrica,  ecológica,  
paleontológica,  e histórico/cultural,  objetivando   sua   utilização para fins de pesquisa científica, 
educação ambiental, recreação e turismo em contato com a natureza., constituído de uma área 
contínua, abrangendo o município  de Coxim/MS. 
 
  Parágrafo Único – A supressão de que trata o caput deste artigo, tem sua  
fundamentação   legal   nos   termos do art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal Vigente. 
 
  Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 
 
 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 05 de junho de 2007. 
 
 
 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal de Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.308/2007, DE 05/06/2007 
 
 

“Autoriza a doação de Terreno Urbano 
nesta Cidade e dá outras providências”. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROS SO DO SUL,  no  uso 
de  suas  atribuições  legais,  f az  saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a doação de Lotes    de  
Terreno   denominados  “M”,  com  área   de    11.715,45   m²  e  “E-1” – (remanescente) com 
área de 12.108,65 m²,  ambos  da  Quadra 07,  do  Loteamento “Jardim Aeroporto”, ao Ministério  
da Educação , objetivando  a  implantação  de  uma unidade  de  ensino  no âmbito do Plano de 
Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica  –  FASE II,  constantes das matrículas nºs 
19.477 e 19.476 do RGI de Coxim, perfazendo uma área total de 23.824,10 m² 
 
 Parágrafo Único – Fica estipulado o prazo de 05 (cinco) anos após a sanção desta  Lei,   
para   o  início  da  obra  mencionada  no “caput” deste artigo, cujo descumprimento incorrerá  em 
devolução automática ao domínio do Município. 
 

Art. 2º  - A transferência do imóvel de que trata o art. 1º  far-se-à  mediante Escritura 
Pública de Doação 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 05 de junho de 2007. 
 
 

 
Moacir Kohl 

Prefeito Municipal de Coxim/MS 
 

 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.309/2007, DE 05/06/2007 
 

“Autoriza a doação de Terreno Urbano nesta 
Cidade e dá outras providências”. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROS SO DO SUL, no  uso 
de  suas  atribuições  legais,  f az  saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado  proceder a doação  à União 
Federal,  do Lote de Terreno  denominado “E2”,(desmembrado) com área de 800 m²,  frente  para  
a Rua Gal. Mendes de Moraes, lado direito (par) a 88,30m de distância  da  esquina  mais 
próxima Av. Mato Grosso do Sul, dentro dos seguintes limites e confrontações:  
 
 Ao Norte (Frente ) : com 20,00 m, para a Rua Gal. Mendes de Moraes. 
 Ao Sul (Fundo)      : com 20,00 m, dividindo com o Lote E1 (remanescente). 
 Ao Leste (Flanco direito)  : com 40,00 m, dividindo com o Lote D2. 
 Ao Oeste (Flanco esquerdo)  : com 40,00 m, dividindo com o Lote E1 
                                                             (remanescente). 
 
 Parágrafo Único – A doação que trata esse artigo se destina a construção da sede do 
Fórum Eleitoral que abrigará a 12ª zona Eleitoral – Coxim/MS. 
 

Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 05 (cinco) anos após a sanção desta Lei, para o início 
da obra mencionada no artigo anterior, cujo descumprimento incorrerá  em devolução automática 
ao domínio do Município. 
 
 Art. 3º  - A transferência do imóvel de que trata o art. 1º  far-se-à mediante Escritura Pública 
de Doação 
 

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

 
 Gabinete do Prefeito Municipal, em 05 de junho de 2007. 

 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

  LEI MUNICIPAL Nº 1.310/2007, DE 12/06/2007 
 

“Dispõe sobre desafetação de área institucional e s ua 
respectiva doação 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 do uso comum, passando   a    fazer   parte   da municipalidade, o 
imóvel adiante descrito: Área institucional  ( polígono triangular), com área de 1.558,40  m² , lado 
direito da Ruas dos Jasmins, esquina com a rua Vale da Esperança, dentro dos seguintes limites 
e confrontações:  
 Ao Norte: (Vértice da Rua dos Jasmins com Rua Vale da Esperança); 
 Ao Sul: (Flanco Direito): com 48,80 m, dividindo c om lotes nº 11 e 12;  
 Ao Leste (Frente): com 80,48 m, para a Rua dos Jas mins e 
 Ao Oeste (Fundo): com 64,00 m, para a Rua Vale da Esperança.  
 
 Parágrafo Único  – A desafetação de que trata o “caput” deste artigo, além de interesse 
administrativo, é revestida de interesse coletivo, vez que a área desafetada destina-se a 
construção de Templos, Centros Comunitários (Clubes das Mães), Casas Pastorais, Quadras 
Esportivas e Parques Infantis. 
 
 Art. 2º - Em decorrência da desafetação de que trata o artigo anterior, fica o Poder  
Executivo   Municipal,   autorizado  a  proceder  a doação da respectiva área à Associação da 
IGREJA METODISTA , inscrita no CNPJ nº 33.749.946/0001-04, com sede situada na Avenida 
Pirassununga nº 3031, Bairro Planalto Paulista, na cidade de São Paulo-SP, com finalidade de 
ser construído o Templo da Igreja local.  
 
 Art. 3º -  Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos após a sanção desta lei, para o início 
das obras mencionadas no artigo anterior, cujo descumprimento incorrerá em devolução 
automática ao Município.  
 
 Parágrafo Único  – A doação far-se-à por Escritura Pública e  os encargos dela 
decorrentes ficarão à alçada do donatário.  
 

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

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 12 de  junho de 2007. 
 
          Engº Agrº MOACIR KOHL 

Prefeito MunicipalCoxim 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL nº 1.311 de 19/06/2007 
 

“Dispõe sobre a proteção, conservação e 
preservação de árvores e áreas verdes na área 
urbana do Município de Coxim”. 

 
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: 
 

Capitulo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre política ambiental entre o Poder Público Municipal e os 

Munícipes de Coxim, visando à proteção, uso, conservação e preservação de árvores e áreas 
verdes que emolduram o perímetro urbano do Município de Coxim. 

 
Parágrafo único – A política ambiental entre o Poder Público Municipal e os munícipes de 

Coxim, de que trata o “caput” deste artigo, também abrange a supressão ou podas de árvores em 
vias ou logradouros públicos. 
 

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se como bens de interesse comum a todos 
os munícipes, as árvores, os parques, as praças e os jardins públicos existentes na área urbana 
deste Município, bem como as mudas de árvores plantadas em vias ou logradouros públicos. 

 
Art. 3º - Cabe a Coordenadoria dos Parques e Áreas Verdes, da Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável e Infra-estrutura – SEMDESI, ou através de convênios com outros 
órgãos ou entidades e empresas especializadas, promover: 

 
I – A seleção de espécies destinadas à arborização considerando suas 

características, os fatores físicos e ambientais, bem como o espaçamento para plantio; 
II - Projeção e implantação de viveiros; 
III – Produção de mudas ornamentais e de frutíferas, preferentemente de regionais nativas, 

se considerado de interesse; 
IV – Desenvolvimento de ações preventivas e promoção do combate a pragas e doenças 

das arvores e plantas ornamentais, preferentemente através do controle biológico; 
V – Estimulo de arborização e o ajardinamento com fins ecológicos e paisagísticos; 
VI – Incentivo à iniciativa privada e entidades comunitárias a adoção de um jardim, praça, 

um quarteirão, uma rua de árvores objetivando a preservação e conservação destas; 
VII – Estudos, pesquisas e divulgação das atividades ligadas às suas atribuições, funções 

e objetivos, educação ambiental e cursos de treinamento e aperfeiçoamento de mão-de-obra 
para as tarefas de arborização urbana; 

VIII – Realização no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de um plano de arborização 
global da cidade, onde deverá constar no mínimo: 



a) Espécies a serem produzidas e plantadas e; 
b) As condicionantes técnicas para cada espécie, nos lugares a serem implantadas. 
IX – Realização no prazo máximo de um ano do Inventario da Arborização Urbana e sua 

constante manutenção referente aos trabalhos de incrementos de plantios e também das 
retiradas; 

X – Autorizar, bem como efetuar, quando necessário, o corte e a poda de árvores; 
XI – Incentivar medidas de proteção e recomposição de flora nativa regional, 

principalmente as ameaçadas de extinção; 
 

Capitulo II 
DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 
Seção I 

DO SISTEMA DE ÁREAS VERDES 
 

Art. 4º - Entende-se por áreas verdes e áreas arborizadas, públicas ou privadas, as 
delimitadas por autoridade competente, com o objetivo de implantar ou preservar a arborização e 
ajardinamento, visando assegurar condições ambientais e paisagísticos; 

 
Art. 5º – As áreas verdes e áreas arborizadas de que trata o artigo anterior podem ser 

utilizadas para: 
I – Lazer; 
II – Implantação de equipamentos sociais; 
III – Proteção de cabeceiras, margens de córregos, rios e lagos; 
IV – Harmonização paisagística e ecológica; 
 
Art. 6º - Consideram-se ainda, áreas verdes: 
 
I – As áreas municipais que já tenham ou venham a ter, por decisão do Poder Executivo, 

observadas as formalidades legais, a destinação referida no artigo anterior; 
II – Os espaços livres constantes dos planos de loteamento; 
III – As previstas em planos de urbanizações já aprovadas por Lei ou que vierem a sê-lo; 
 
Parágrafo Único - Nenhum loteamento ou desmembramento será aprovado pela 

Prefeitura, sem que a previsão de áreas verdes esteja compatível com a ocupação prevista. 
 
Art. 7º - As áreas de propriedades particulares classificam-se: 
I – Clubes esportivos sociais; 
II – Clubes de campo; 
III – Áreas arborizadas; 
IV – Condomínios; 
 
Art. 8º - Nas áreas verdes, particulares ou públicas, deve ser obedecida a Lei do Uso do 

Solo, com respeito à taxa de ocupação. 
Art. 9º - Considera-se Sistema de Áreas Verdes do Município, o conjunto das áreas 

delimitadas pela prefeitura, em conformidade com o artigo 3º da presente Lei. 
 
Art. 10 - São consideradas áreas verdes e como tal, incorpora-se no Sistema de Áreas 

Verdes do Município, dentre outras: 
 
I – Todas as praças, jardins e parques públicos do Município; 



II – Todos os espaços livres de arruamento, já existentes ou cujos projetos vieram a ser 
aprovados; 

 
Seção II 

DOS CRITÉRIOS PARA ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 
 

Art. 11 – A arborização, a juízo da Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes, da 
SEMDESI só poderá ser feita: 

I – Nos canteiros centrais das avenidas, conciliando a altura da árvore adulta com a 
presença de rede elétrica aérea e com a iluminação pública, se existir; 

II – Nas ruas e passeios que tiverem largura compatível com a expansão da copa da 
espécie arbórea a ser utilizada, observando o afastamento das construções e o espaço 
disponível para os pedestres e os veículos; 

 
Parágrafo único – Nos passeios e nos canteiros centrais, a pavimentação será 

interrompida, para possibilitar o plantio das árvores e o ajardinamento. 
 
Art. 12 - Nos casos de construção em locais não arborizados, a liberação do habite-se fica 

vinculado ao plantio de árvore que será fornecida gratuitamente pela Coordenadoria de Parques 
e Áreas Verdes. 
 

Art. 13 - As calçadas situadas nas faces Sul/ Leste ficam destinadas ao plantio de árvores 
de pequeno e médio porte (aproximadamente até 6 metros de altura) e, o do lado Norte/Oeste, 
destinadas à instalação de equipamentos públicos, tais como: redes de energia elétrica, 
telefônica, telegráficas e outros, poderão também ser arborizadas, ficando, porém, o plantio 
restrito às arvoretas ou árvores de pequeno porte (até aproximadamente 4 metros de altura). 

 
Art. 14 - Para proceder-se à arborização recomenda-se: 
 
I – Utilizar mudas da flora regional, adaptadas para centros urbanos e de porte compatível 

com o espaço disponível; 
II – Utilizar mudas de espécies vegetais que possuam sistema radicular pivotante e 

profundo, de modo a não danificar os passeios, a pavimentação e as redes subterrâneas; 
III – Utilizar devido ao clima tropical do município, espécies que tenham copas densas 

perenifólias; 
IV – Evitar espécies com folhas pilosas; 
V – Evitar plantio de espécies que produzam flores ou frutos excessivamente grandes ou 

carnosos; 
VI – Evitar espécies cujas flores exalem acentuado perfume, e que sirvam para 

ornamentação; 
 
Parágrafo Único - É recomendado evitar o plantio de plantas tóxicas e das providas de 

elementos passíveis de provocar alergias e as que possuem espinhos. 
 
Art. 15 – As mudas de árvores ornamentais na ocasião do plantio devem apresentar-se: 
 
I – Sadias, com troncos retos e sem ramificação baixa; 
II – Com altura mínima de aproximadamente 1,80 cm; 
 
Art. 16 – Os seguintes critérios serão obedecidos para ajardinamento em passeio: 
 
I – O plantio será feito no período chuvoso e seguirá os seguintes parâmetros técnicos: 



II – Deverá um distância mínima de 05 (cinco) metros de postes da rede de energia elétrica 
e esquinas,  sempre a partir do alinhamento predial e nas confluências de ruas; 

IV – Será utilizada preferencialmente uma mesma espécie de árvore em um mesmo lado 
da via pública, obedecendo aos critérios técnicos ou não de eletrificação na via; 

V – Manter livre de calçamento, no mínimo uma área de 1 m2 (um metro quadrado) ao 
redor de cada árvore plantada; 

VI – Aquele que executar a arborização deverá prover a proteção para as árvores 
plantadas, quando for necessário; 

VII – O passeio nunca possuir largura inferior a 100 cm e a faixa ajardinada 
longitudinalmente, deve ficar junto ao alinhamento do lote; 

VIII – A faixa ajardinada nunca deve ocupar mais que ¼ da largura do passeio; 
IX – Nos passeios com largura superior a 250 cm será permitido uma segunda faixa de 

ajardinamento junto ao meio fio; 
X – Nas faixas junto ao meio-fio só será permitido o plantio de grama e na faixa junto ao 

alinhamento do lote, faculta-se o plantio de plantas arbustivas, próprias para jardins; 
 
Art. 17 - A Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes realizará o replantio das árvores 

mortas, doentes e das que forem destruídas por raios e vendavais. 
 
Art. 18 - A Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes deverá elaborar um Guia de 

Arborização para melhor orientação da população coxinense. 
 
Art. 19 - Não será permitida a utilização de árvores situadas em locais públicos, para 

colocação de cartazes e animais nem para suporte ou apoio de objetos de instalações de 
qualquer natureza; 

 
Art. 20 - Fica proibido o plantio de árvores em imóveis particulares, anexo às vias de 

logradouros públicos que venham a interferir com equipamentos públicos e, nos casos já 
existentes, ficam de responsabilidade do proprietário a sua remoção, com a devida autorização 
da Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes. 

 
Art. 21 - Os projetos de iluminação pública ou particular em áreas arborizadas deverão 

compatibilizar-se com a vegetação arbórea existente de modo a evitar futura poda. 
 
 

Seção III 
DA SUPRESSÃO E DAS PODAS 

 
Art. 22 - A supressão ou poda de árvores em vias ou logradouros públicos só poderá ser 

autorizada nas seguintes circunstâncias: 
 

I – Em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à realização da obra, a 
critério da Prefeitura Municipal; 

II – Quando o estado fitossanitário e a senescência da árvore justificar; 
III – Quando a árvore, ou parte dela, apresentar risco iminente de queda; 
V – Nos casos em que a árvore esteja causando comprováveis danos permanentes ao 

patrimônio público ou privado; 
V – Quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécies arbóreas 

impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas; 
VI – Quando se tratar de espécies invasoras, com prejudicial comprovada; 
VII – Quando impedir ou reduzir a visibilidade dos sinais de trânsito; 
 



Art. 23 - Fica proibido ao munícipe, a realização de corte ou podas de árvores existentes 
em vias ou logradouros públicos. 

 
Art. 24 - A realização de corte ou poda de árvores em vias logradouros públicos só será 

permitida à: 
 
I – Funcionários da Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes da SEMDESI; 
II – Funcionários de empresas concessionárias de serviço público: 
a) mediante a obtenção de prévia autorização, por escrito da Coordenadoria de Parques e 

Áreas Verdes; 
b) com comunicação a posteriori, a Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes, nos casos 

e emergenciais, esclarecendo sobre o serviço realizado, bem como, do motivo do mesmo; 
III – Soldados do Corpo de Bombeiros nas ocasiões de emergência em que haja risco 

iminente para a população ou patrimônio, tanto público, como privado. 
 
Art. 25 - Qualquer árvore do Município poderá ser declarada imune ao corte, mediante ato 

da SEMDESI, por motivo de sua localização, raridade, antiguidade, de seu interesse histórico, 
cientifico e paisagísticos, ou de sua condição de porta-semente. 

 
I – Qualquer interessado poderá solicitar declaração de imunidade ao corte, através de 

pedido escrito a Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes, incluindo a localização precisa da 
árvore, características gerais relacionadas com a espécie, o porte a justificativa para a sua 
proteção. 

II – Para efeito deste artigo, a Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes deverá: 
a) emitir parecer conclusivo sobre a procedência do pedido; 
b)cadastrar e identificar, por meio de placas indicativas, as árvores declaradas imunes ao 

corte; 
a) dar apoio técnico à preservação das espécies protegidas; 

 
Art. 26 - Constitui contravenção penal, de acordo com a Lei Federal 4.771 de 15 de 

setembro de 1965, o ato de matar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio, plantas de 
ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia ou árvores Imune de 
corte. 
 

Art. 27 - É proibida a prática de anelagem ou envenenamento, visando a morte da árvore. 
 
Art. 28 - A fiscalização municipal aplicará multa aos infratores desta Lei, sem prejuízo da 

ação de outros órgãos, a saber: 
 
a) corte não autorizado, derrubada ou morte provocada: 15 Unidades Fiscais do Município 

– UFM’s; 
b) poda drástica ou excessiva: 5,0 Unidades Fiscais do Município – UFM’s; 

demais infrações: 2,0 Unidades Fiscais do Município – UFM’s; 
c) não reconstituição do passeio: 3,0 Unidades Fiscais do Município – UFM’s; 

não retirada das raízes e toco da árvore cortada: 5,0 Unidades Fiscais do Município – UFM’s, por 
árvore; 
 

I – Nos casos de reincidências, ou do não atendimento às medidas expostas na 
notificação, as multas, a critério da Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes integrado a 
SEMDESI, deverão ser aplicadas em dobro. 

II – No caso de cortes não autorizados, o infrator será obrigado a plantar outra espécie 
indicada pela Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes, no mesmo local mais próximo possível. 



 
Art. 29 – As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, 

assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições da Lei. Em 
caso de decisão condenatória terá direito, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, o atuado, de 
recorrer de forma definitiva ao Conselho Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 

 
Parágrafo único – Exauridos os recursos administrativos, o infrator terá prazo de 05 

(cinco) dias corridos para efetuar o recolhimento do valor da multa, sob pena de inscrição de 
dívida ativa. 

 
Art. 30 – Na implantação de loteamento urbano e condomínios com vias de circulação 

interna será exigido o plantio de no mínimo uma árvore para cada parcela de área de acordo com 
o exposto no art. 6º da presente Lei. 

 
Parágrafo Único – A Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes deverá exigir projeto de 

arborização por técnico habilitado, com documento de responsabilidade técnica e com a anuência 
da Secretária Municipal de Gestão. 

 
Art. 31 – Os valores arrecadados com taxas de retiradas de árvores, multas de infrações 

cometidas e valores arrecadados com a venda de madeira proveniente do corte de árvores serão 
destinadas ao fundo Municipal de Turismo e Meio Ambiente (CONTUR). 

 
Parágrafo Único – Toda a madeira proveniente da retirada das árvores pertencerá ao 

Município de Coxim. 
 
Art. 32 - A fiscalização e vistorias relativas às árvores deverão ser executadas pela 

Coordenadoria de Parques e Áreas Verdes, SEMDESI e polícia Ambiental. O servidor portará 
credencial que deve constar os seguintes dados: 

a) nome do servidor; 
b) fotografia; 
c) número da matricula; 
d) título da função exercida. 
Art. 33 - Incumbe ao proprietário do imóvel a arborização correspondente à testada do seu 

imóvel em desacordo com esta Lei, podendo o Município executar a arborização com ônus para o 
proprietário. 

 
Art. 34 – O poder executivo regulamentará a presente lei, no que for julgado necessário à 

sua execução. 
 
Art. 35 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrario. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de junho de 2007. 
 
 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.312/2007, DE 19/06/2007 
 
 
“Dispõe sobre denominação de Logradouro Público 
sediado nesta cidade”.  

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

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

 
Art. 1º - Fica denominado de “Maria Santana de  Araújo”,   o Centro de Educação   

Infantil – CEI,  em   construção  no  Loteamento Jardim Aeroporto, em Coxim-MS.   
 
Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições  em contrário. 
 
 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de  junho de 2007. 

 
 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/M 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

                     LEI MUNICIPAL Nº 1.313/2007, DE 10/07/2007 
 

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
para o Exercício de 2008, e dá outras 
providências”. 

 
 O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato  Grosso  do   Sul. Faço saber que a 
Câmara Municipal de Coxim 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 2008, 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; 
 
Parágrafo único: Integram esta lei os seguintes Anexos: 
I – de Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal; 
II – de Metas Fiscais; e 
III – de Riscos Fiscais. 
 

CAPITULO I 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU NICIPAL 

 
 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 2008, 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 2008 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 2008 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 2007 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 à Instituições Privadas sem fins lucrativos; 
II – Transferências à 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 autorização  
legislativa,  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 2008, será apreciado pela Câmara 

Municipal, respeitados os dispositivos constantes da Lei Orgânica do Município (arts. 136 à 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 2008, 

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 2008 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 nº101, de 4 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 4 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 4 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 2008 e nos prazos definidos pela Lei 
Complementar nº 101, de 4 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 4 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 2008, 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 2008. 
  

 
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 4 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 2007 e apresentadas ao Setor 
encarregado pelo Planejamento até o dia 4 de junho de 2007, 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 2008 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 2008. 



 
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 as 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 2008, 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 às prioridades supra arroladas poderão 
ser programados recursos para atender a novos investimentos. 

                      
Art. 33 -  O Poder Executivo implementará em 2008, o sistema de planejamento  e  de  

controle  interno,  visando, dar cumprimento às exigências da Lei Complementar 101, de 4 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 4 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 2006. 
 
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), afim 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 autorização legislativa. 
 

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 5 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 OM 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 à  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 2008, 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 seja 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 

TRIBUTÁRIA 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, mediante prévia 
aprovação pelo Poder Legislativo.  

 
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 2008, 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 2008 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 2008, 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 2008 ao Legislativo Municipal. 

 
Parágrafo único.   Ficam, automaticamente, revistas às previsões dos resultados 

orçamentário, nominal e primário, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei 
Orçamentária/2008. 

 
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 ocorridos, 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 2008, 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. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de julho de 2007. 
Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal/Coxim/MS 

 
 
 

 LEI MUNICIPAL  Nº 1.314/2007, DE 14/08/2007 
 
 
              “Altera   o  Art. 1º  da  Lei  Municipa l  nº 1.306, de  
                                                       05 de junho de  2007 e  dá outras providências” . 

 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROS SO DO SUL, no  uso 
de suas atribuições legai, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte 
Lei : 
 
 Art. 1º - Fica  suprimido  o  Parque  Zoobotânico  Municipal de Coxim/MS, na categoria de 
refúgio de vida silvestre, criado pelo  Decreto Municipal nº 1907 de 29 de abril de 2005,  com  o  
objetivo de proteger ambientes naturais onde asseguram as condições para a existência ou 
reprodução de  espécies  ou  comunidades  da  flora  local   e  da  fauna  residente  ou   
migratória,   constituído  de  uma  área  contínua,  localizada   no perímetro urbano da cidade de 
Coxim/MS. 
 
 Art. 2º -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário. 
 
 
 
 

      Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de agosto de 2007. 
 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              
          ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

 
   LEI MUNICIPAL  Nº 1.315/2007, DE 28/08/2007 

 
 
 

“Altera  denominação  de   Logradouro  Público, no Residencial  
Arara  Azul, 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   da Rua Projetada C,  localizada nas adjacências  
do  Residencial  Arara  Azul,  que  passa a ser denominada de Rua João Mariano Nabhan.   

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

em contrário. 
 
 

 
               Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de agosto de 2007. 
 
 
 

 
Engº Agrº MOACIR KOHL 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              
          ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 
 

     LEI MUNICIPAL  Nº 1.316/2007, DE 28/08/2007  
 

        
 

“Altera   denominação   de  Logradouro Público, no Residencial  
Arara  Azul,   nesta cidade  e dá outras providênci as.”  

 
 

 
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 da Rua  Projetada  B,   localizada no Conjunto  
Residencial  Arara Azul, que passa a  ser denominada de Rua Joaquim João de Alencar.   

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

contrário. 
 
 

 
               Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de agosto de 2007. 
 
 
 

 
Engº Agrº MOACIR KOHL 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
 
 

 
 
 
 



             
          ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 
 

           LEI MUNICIPAL  Nº 1.317/2007, DE 28/08/2007  
 

 
“Declara de Utilidade Pública o GRUPO DE APOIO À AD OÇÃO    
MANJEDOURA   –   GAAM,    sediado  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 GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO 

MANJEDOURA - GAAM ,  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 Avenida Gaspar Ries Coelho, nº 181 – Bairro São Judas Tadeu.  CNPJ 
07.323.747/0001-20.  

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

em contrário. 
 
 

               Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de agosto de 2007. 
 
 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 



             
          ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

     LEI MUNICIPAL  Nº 1.318/2007, DE 28/08/2007 
 

“Autoriza a doação de terreno  nesta cidade 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 a doação  à 
ORGANOESTE –  Soluções Ambientais,   do  Lote de Terreno  denominado “01-1B”, 
desmembrado da Fazenda Barra do Riozinho, neste Município, matrícula nº 18.809, com  área  
de  98.683,40 m²  (noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e três metros  e quarenta centímetros 
quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações:  
 

 Ao Norte  : com o lote 01-1A. 
 Ao Sul      : com o lote 01-2 e com a Rodovia BR-163 
 Ao Leste   : com  terras  remanescentes da Fazenda Barra do Riozinho e com o    
                        lote 01-2 
 Ao Oeste  :  com terras remanescentes da Fazenda Barra do Riozinho 

 
 Parágrafo Único – A doação  que trata esse artigo se destina-se a instalação de uma   
unidade   Industrial   para   recebimento   e  destinação  final ambientalmente adequada  de  
resíduos  orgânicos  na  fabricação   e  comercialização de adubos e fertilizantes, dentro do 
Programa Nacional de Franchising Organoeste. 
 

Art. 2º -  Fica  estipulado  o  prazo de 02 (dois) anos após a sanção desta Lei, para   a   
construção  da  obra mencionada no artigo anterior, cujo descumprimento incorrerá  em 
devolução automática ao domínio do Município. 
 
 Art. 3º  -  A   transferência   do  imóvel de que trata o art. 1º far-se-à mediante Escritura 
Pública de Doação 
 

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

 
 

               Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de agosto de 2007. 
 

 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 



 

              
          ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

           LEI MUNICIPAL  Nº 1.319/2007, DE 28/08/2007 
 
 
“Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Mu nicipal doar 
lotes no “Loteamento Santa Maria” e dá outras provi dências”. 

 
 
 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 doar todos os lotes provenientes  
do  fracionamento  de  área  de  sua  propriedade “Loteamento Social denominado Santa Maria”, 
área esta que totaliza 124.500,00 m2 (cento e vinte e quatro mil  e  quinhentos metros 
quadrados), constante da matrícula nº 17.991, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de 
Coxim/MS. 
 
 Parágrafo Único  – A doação a que se refere o caput deste artigo, se destina única e 
precipuamente a servir de instrumento de ordem legal para que os ocupantes dos  lotes  
encravados naquele Loteamento possam legalizá-los perante o Registro Geral de Imóveis local. 
 
 Art. 2º  - Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
 

               Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de agosto de 2007. 
 
 
 

 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

              
          ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

 
            LEI MUNICIPAL  Nº 1.320/2007, DE 28/08/2007 

 
 
 “Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Mu nicipal doar   

lotes   no “Loteamento Jardim Europa” e dá outras p rovidências”. 
 
 
 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 doar todos os lotes provenientes  
do  fracionamento  de  área  de  sua propriedade “Loteamento Jardim Europa”   (Vila    Bela I / 
Vila   Bela III /  Avenida  Frei  Cirino  João  Primon / Quadra desmembrada A-04-2),  área  esta  
que  totaliza 25.006 m2 ( vinte e cinco mil e seis metros quadrados), constante  da  matrícula  nº 
15.993,  do  Registro  Geral de Imóveis da Comarca de Coxim/MS. 
 
 Parágrafo Único  – A doação a que se refere o caput deste artigo, se destina única e 
exclusivamente a servir de instrumento de ordem legal para que os ocupantes dos lotes 
encravados  naquele  Loteamento possam legalizá-los perante o Registro Geral de Imóveis local. 
 
 Art. 2º  - Esta  Lei entra  em  vigor  na  data  de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
  
 

               Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de agosto de 2007. 
 
 
 

 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 

 



 
 
 

              
          ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

        
           LEI MUNICIPAL  Nº 1.321/2007, DE 28/08/2007 

 
 

“Autoriza o Poder Executivo a doar terrenos urbanos  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 eu sanciono a seguinte 
lei. 

 
 Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a doar lotes provenientes do 

fracionamento de sua propriedade “Loteamento Vila Mendes Mourão – Conjunto Primeiro de 
Maio (lotes 10 ao 25 da quadra 23-A, constantes das matrículas 18.675 a 18.699 e lotes 01 ao 30  
da  quadra  23-B,  constantes  das  matrículas  18.700 a 18.729), do Registro Geral de Imóveis da 
Comarca de Coxim/MS. 

 
 Parágrafo Único  – A  doação  a que se refere o caput deste artigo, se destina única e 

exclusivamente a servir de instrumento de ordem legal para que os ocupantes dos lotes 
encravados naquele loteamento possam legalizá-los perante o Registro Geral de Imóveis. 

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

em contrário. 
 
 
  

               Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de agosto de 2007. 
 
 
 

 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 

 



 

       
     ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

           PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

   LEI MUNICIPAL  Nº 1.322/2007, DE 11/09/2007 
 
 

“Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Mu nicipal abrir Crédito 
Especial que menciona 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de 
R$ 1.000,00 (hum mil reais),  no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Coxim, 
conforme discriminado abaixo: 
 
40 –   Secretaria Municipal de Assistência Social  
40.105 -  Fundo Municipal de Investimentos Sociais 
08 -  Assistência Social  
244 -  Assistência Comunitária 
0009 -  Assistência Social Comunidade 
1014 -  Manutenção dos Centros de Múltiplos Usos  em bairros 
449051 - Obras e Instalações  
Fonte 001- Recursos Ordinários  
Valor - R$ 1.000,00 
 
 
 Art. 2º -  Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que trata o 
artigo anterior, serão os previstos nos incisos II e III, do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64. 
 
 Art. 3º-  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de setembro de 2007. 
 
 

 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS  



 

       
     ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

           PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

   LEI MUNICIPAL  Nº 1.323/2007, DE 11/09/2007 
 
 

“Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Mu nicipal abrir Crédito 
Especial que menciona 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de 
R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Coxim, 
conforme discriminados abaixo: 
 
40 –   Secretaria Municipal de Assistência Social  
40.103 -  Fundo Municipal de Bem-Estar Social 
08 -  Assistência Social  
244 -  Assistência Comunitária 
0009 -  Assistência Social Comunidade 
2100 -  Manutenção dos Centros de Múltiplos Usos  em bairros 
339030 - Material de Consumo  
Fonte 001- Recursos Ordinários  
Valor - R$ 1.000,00 
 
40 –   Secretaria Municipal de Assistência Social  
40.103 -  Fundo Municipal de Bem-Estar Social 
08 -  Assistência Social  
244 -  Assistência Comunitária 
0009 -  Assistência Social Comunidade 
2100 -  Manutenção dos Centros de Múltiplos Usos  em bairros 
339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte 001- Recursos Ordinários  
Valor - R$ 1.000,00 
 
40 –   Secretaria Municipal de Assistência Social  
40.103 -  Fundo Municipal de Bem-Estar Social 
08 -  Assistência Social  
244 -  Assistência Comunitária 
0009 -  Assistência Social Comunidade 
2100 -  Manutenção dos Centros de Múltiplos Usos  em bairros 
449051- Obras e Instalações   
Fonte 001- Recursos Ordinários  
Valor - R$ 35.000,00 
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40 –   Secretaria Municipal de Assistência Social  
40.103 -  Fundo Municipal de Bem-Estar Social 
08 -  Assistência Social  
244 -  Assistência Comunitária 
0009 -  Assistência Social Comunidade 
2100 -  Manutenção dos Centros de Múltiplos Usos  em bairros 
449052- Equipamentos e Material Permanente   
Fonte 001- Recursos Ordinários  
Valor - R$ 1.000,00 
 
40 –   Secretaria Municipal de Assistência Social  
40.103 -  Fundo Municipal de Bem-Estar Social 
08 -  Assistência Social  
244 -  Assistência Comunitária 
0009 -  Assistência Social Comunidade 
2100 -  Manutenção dos Centros de Múltiplos Usos  em bairros 
449061- Aquisição de Imóveis    
Fonte 001- Recursos Ordinários  
Valor - R$ 1.000,00 
 
 Art. 2º -  Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que trata o 
artigo anterior, serão os previstos nos incisos II e III, do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64. 
 
 Art. 3º-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de setembro de 2007. 
 
 
 

 
Engº Agrº MOACIR KOHL 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 

 
 
 
 



 
 

      
 
   

     ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
           PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  

 
   LEI MUNICIPAL  Nº 1.324/2007, DE 02/10/2007 

 
 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamen to junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BN DES, através do 
Banco do Brasil S/A, na qualidade de Agente Finance iro, a oferecer garantias 
e dá outras providências correlatas”. 
 

 
 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 autorizado a contratar e garantir financiamento junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através do Banco do Brasil 
S/A, na qualidade de Agente Financeiro, até o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), 
observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas 
do BNDES e as condições específicas aprovadas pelo BNDES para a operação. 
 
 Parágrafo Único  – os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão 
obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante do Programa Caminho da Escola, 
do MEC/FNDE e BNDES. 
 
 Art. 2º  - Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder 
Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a 
modo pro solvendo, as receitas a que se refere o artigo 159, inciso I, da Constituição Federal. 
 
 § 1º - Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no 
caput deste artigo fica o Banco do Brasil S/A, autorizado a transferir os recursos cedidos ou 
vinculados à conta e ordem do BNDES, nos montantes necessários à amortização da dívida nos 
prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos 
e não pagos, em caso de vinculação. 
 
 § 2º - Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos 
montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para 
cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e 
encargos da dívida, até o seu pagamento final. 
 
 Art. 3º  - Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão 
consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. 
 
 Art. 4º  - O orçamento do Município de Coxim/MS consignará, anualmente, os recursos 
necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais 
encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei. 



     
     ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

           PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

    
  

Art. 5º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de 
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), no Orçamento Programa do Município de Coxim - MS, em 
vigor, conforme discriminado. 
 
        60.000 -      Secretaria Municipal de Educação 
        60.101    -  Secretaria Municipal de Educação 
          
  12.361.0015.2100  -  Aquisição de Transporte Escolar (Programa Caminho da Escola) 
 
        44.90.52 - 003    - Equipamentos e Material Permanente          R$     900.000,00     
                

Art. 6º - Os  recursos  destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial, serão os 
provenientes do constante do inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64. 

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

em contrário.   
 
 
 
   Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2007. 
 
 
 
 

Engº. Agr. MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
     ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

           PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

     LEI MUNICIPAL  Nº 1.325/2007, DE 02/10/2007 
 

 
“Acrescenta Ação ao Anexo I, da Lei Municipal nº 1. 246/2005, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2 006/2009”. 
 

 
 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  - O Anexo I, de que trata o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.246, de 27 de outubro de 
2005 -  PPA, passa a vigorar, na parte que trata da Unidade da Secretaria Municipal de Educação  
- Programa Ensino Fundamental, acrescido da seguinte ação: 
 
 

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTA L 

Descrição da 
Ação 

Unidade 
Responsável  

TIPO PRODUTO 
UNIDADE 
(BEM OU 
SERVIÇOS) 

UNIDADE 
MEDIDA 

ANO 
 

 
METAS 
FISCAIS 

Aquisições  de 
Veículos 
Automotores 
tipo Ônibus  - 
Programa 
“Caminho da 
Escola” 

Secretaria 
Municipal de 
Educação  

 Ônibus 
Adquiridos 

 2006 ----- 

2007 6 

P UND. 2008 6 

  2009 1 
 

TOTAL 13 

 
 
 Art. 2º - Esta   Lei  entra  em  vigor  na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
       Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2007. 
 

 
 

Engº. Agr. MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 



      
     ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

           PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

     LEI MUNICIPAL  Nº 1.326/2007, DE 09/10/2007 
 

 
“Altera a Lei nº 1.015 de 03 de setembro de 2001, o s incisos I e II, do 
artigo 29, lhe acrescendo mais um inciso; altera o artigo 30, inciso I, 
suprimindo o § 4º e ainda altera o artigo 32, § 1º,   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  - Ficam alterados da Lei nº 1.015 de 03 de setembro de 2001, os incisos I e II, do 
artigo 29, sendo lhe acrescido o inciso III, e, da mesma forma, ficam alterados o artigo 30, inciso 
I, com supressão do § 4º e o artigo 32, § 1º, que passam a vigorar com as seguintes redações:  
 
 Art. 29 -  .... 
 
 I – Supervisão: Secretário Municipal de Gestão. 
 
 II – Órgãos de Direção. 
 
 a) Conselho Administrativo – Órgão de Fiscalização e Deliberação Superior. 
 
 b) – Diretoria  Executiva – Com as funções de Direção e Execução. 
 
 III – Órgãos de Assessoramento  
 
 a) Assessoria Jurídica 
 b) Médico Auditor 
 
 Art. 30  – O Conselho Administrativo será composto por 08 (oito) membros: 
 
 I – 01 (um) representante dos servidores segurados, que o presidirá, com nível superior ou 
médio, escolhido pelo Prefeito Municipal, numa relação apresentada por cada Secretaria 
Municipal e Câmara Municipal de um nome escolhido pelos segurados de cada órgão e 
apresentado pelo Secretário ou Câmara Municipal.  
 
 II - .... 
 
 III - ..... 
 
 IV - .... 
  
  V - .... 
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 VI - .... 
 
 VIII - .... 
  
 § 1º - .... 
 
 § 2º - .... 
 
 § 3º - .... 
 
 § 4º - Suprimido 
 
 § 5º - .... 
 
 § 6º - .... 
 
 
 Art. 32 -  O Diretor Executivo será escolhido e nomeado pelo Prefeito Municipal mediante 

lista composta por nomes indicados pelos Secretários, Presidente da Câmara Municipal e 
Servidores segurados de cada órgão supra mencionado.  

 
 § 1º - O Diretor Executivo será servidor efetivo ou inativo.  
 
 § 2º - ..... 
 

 
 Art. 2º - Esta   Lei  entra  em  vigor  na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
 
       Gabinete do Prefeito, 09 de outubro de 2007. 
 

 
 

Engº. Agr. MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/ 
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     LEI MUNICIPAL  Nº 1.327/2007, DE 09/10/2007 
 

 
“Altera a redação do Art. 1º, da Lei Municipal nº 1 .307, de 05 de junho de 
2007 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 suprimida a Unidade de Conservação “Monumento Natural Serra do 
Pantanal” ,  instituída  pelo Decreto Municipal nº 1905 de 25 de abril de 2005, que objetivava  
preservar  o  patrimônio abiótico bem  como toda a sua riqueza  hídrica,  ecológica,  
paleontológica,  e  histórico/cultural, a ser utilizada para fins de pesquisa científica,  educação  
ambiental, recreação e turismo em contato com a natureza., constituída de uma área contínua, 
abrangendo o município  de Coxim/MS. 
 
 Parágrafo Único – A  supressão  de que trata o caput deste artigo, tem sua  
fundamentação   legal   nos   termos do art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal Vigente. 
 
 
 Art. 2º - Esta   Lei  entra  em  vigor  na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
 
       Gabinete do Prefeito, 09 de outubro de 2007. 
 

 
 

Engº. Agr. MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/ 
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     LEI MUNICIPAL  Nº 1.328/2007, DE 30/10/2007 
 

 
“Altera a redação do Art. 1º, da Lei Municipal nº 1 .318, de 28 de agosto 
de 2007 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 alterado o Artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.318, de 28 de agosto de 2007, que 
ter a seguinte redação: 
 
 Art. 1º  - Fica o  Poder Executivo Municipal autorizado a  proceder a doação  à 
AMBIENTAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS E FERTILIZ ANTES LTDA,    do  Lote de 
Terreno  denominado “01-1B”, desmembrado da Fazenda Barra do Riozinho, neste Município, 
matrícula nº 18.809, com  área  de  98.683,40 m²  (noventa e oito mil, seiscentos e  oitenta  e três 
metros  e quarenta centímetros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações:  
 

 Ao Norte  : com o lote 01-1A. 
 Ao Sul      : com o lote 01-2 e com a Rodovia BR-163 
 Ao Leste   : com  terras  remanescentes da Fazenda Barra do Riozinho e com o    
                        lote 01-2 
 Ao Oeste  :  com terras remanescentes da Fazenda Barra do Riozinho 

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

em contrário. 
 
 
 
       Gabinete do Prefeito, 30 de outubro de 2007. 
 

 
 

Engº. Agr. MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/ 
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     LEI MUNICIPAL  Nº 1.329/2007, DE 07/11/2007 
 

 
“Torna obrigatória, como medida de conservação e uso racional da água, 
a instalação de sistemas de captação e reserva da água das chuvas nas 
edificações no Município de Coxim-MS. e dá outras providências.” 

 
 

 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. Como medida de racionalização e visando o uso ambientalmente correto e 
sustentável da água, as novas edificações projetadas e construídas no Município de Coxim-MS. 
serão dotadas de sistema para captação, armazenamento e utilização de água  proveniente  das  
chuvas, como fonte alternativa de abastecimento. As novas edificações compreendem: 
 
 I – Da iniciativa privada: 
          a.   imóveis residenciais; 
        b.   imóveis comerciais e de serviços; 
          c.   imóveis industriais; 
           d.   edifícios e condomínios; 
          e.   postos de combustíveis; 
           f.    clubes sociais e similares; 
           g.   bares, restaurantes e similares; 
 
 II – Do Poder Público: 

a. casas e condomínios de Programas Habitacionais; 
b. imóveis destinados ao serviço público; 
c. praças e outros equipamentos públicos que necessitem de    
       água para sua utilização ou manutenção. 
 

 § 1º. A  instalação  básica  do  sistema  para  utilização de água das chuvas compreende 
uma superfície de captação, calhas e tubulações, filtros, reservatório (subterrâneo  ou  externo), 
bomba  para  alimentação  dos  pontos  de  consumo  ou por gravidade, a partir de uma caixa 
d’água elevada ou ainda por pressurização; 
 
 § 2º. Os  sistemas  de  captação, de reserva e de utilização da água deverão seguir  
normas  rígidas  de filtragem  e armazenamento para evitar contaminações e produção de larvas 
e outros organismos que possam provocar doenças; 
 
 § 3º. Nos  condomínios  e  conjuntos residenciais ou comerciais o sistema de reservatórios 
e bombeamento para reutilização da água poderá ser coletivo. 
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 Art. 2º. As  águas   das   chuvas   serão   captadas   na  cobertura  ou em outras superfícies  
das  edificações  e  encaminhadas  a  uma  cisterna ou tanque, para serem utilizadas  em atividades 
que não requeiram o uso de água tratada proveniente da rede pública de abastecimento, tais como: 
 

I. lavagem de veículos; 
II. lavagem de vidros, calçadas e pisos; 
III. irrigação de jardins e hortas; 
IV. descargas em vasos sanitários. 

 
 Art. 3º.  Juntamente  aos   sistemas   de   utilização  de  águas das chuvas, será instalada 
entrada suplementar de água tratada tão somente para suprir eventual falta de água nos 
reservatórios. 
 
 Art. 4º. As novas edificações deverão utilizar aparelhos e dispositivos projetados para 
economizar e racionalizar a utilização de água, tais como: 
 

I. vasos sanitários que exijam volume reduzidos de água nas descargas; 
II. chuveiros e lavatórios de vazão fixa; 
III. torneiras dotadas de arejadores. 

 
 Parágrafo  único.  Nas  edificações   em   condomínio,   além   dos    dispositivos previstos  nos  
itens  “I”, “II” e “III” deste artigo, deverão ser instalados hidrômetros para medição  individualizada  do  
volume  de  água  gasto  por  cada  unidade residencial ou comercial. 
 
 Art. 5º. O  Poder  Público  terá  o prazo de dois anos para se adaptar às normas contidas    na    
presente    lei,   com   a   implantação    dos    sistemas   de   captação, armazenamento  e utilização 
de águas das chuvas, bem como aparelhos e dispositivos economizadores de água nos prédios 
públicos já construídos, objetivando a redução e a utilização racional e eficiente da água potável. 
 
 Art. 6º. O  poder  público  municipal  deverá, no prazo de dois anos, elaborar planos  diretores  
de  águas  e  drenagem  urbana,  visando adequar o Município às exigências da racionalização e do 
uso ambientalmente correto e sustentável da água. 
 
 Art. 7º. O  Poder   Executivo   regulamentará   a   presente  lei  no  prazo  de  90 (noventa) 
dias, a contar da sua entrada em vigor. 
 
 Art. 8º. Esta   lei   entra  em   vigor   na   data  da  sua  publicação, revogadas as disposições 
em contrário 
 
    Gabinete do Prefeito, 07 de novembro de 2007. 
 

           MOACIR KOHL 
                                                      Prefeito Municipal de Coxim 
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   LEI MUNICIPAL  Nº 1.330/2007, DE 13/11/2007 
 
 

“Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Mu nicipal abrir Crédito 
Especial que menciona 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de 
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), no Orçamento Programa do Município de Coxim-MS, em 
vigor,  conforme discriminado: 
 
 
01     CÃMARA MUNICIPAL DE COXIM-MS 
01.101    CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM-MS 
01.031.0002.1024  Ampliação e reforma do Prédio da Câmara Municipal 
 
Dotação                      Descrição                                                                       Valor 
33.90.39.001             Outros Serviços de terceir o – Pessoa Jurídica      R$ 15.000,00 
44.90.51.001             Obras e Instalações              R$ 100.000,00 
44.90.52.001             Material Permanente                                                 R$ 15.000,00 
 
 
 Art. 2º -  Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que trata o 
artigo anterior, serão os previstos nos incisos II e III, do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64. 
 
 Art. 3º-  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em  13 de  novembro de 2007. 
 
 

 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 



       
     ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

           PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 

   LEI MUNICIPAL  Nº 1.331/2007, DE  20/11/2007 
 
 
 
                   “Autoriza o Poder Executivo a do ar terrenos urbanos 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 o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a doação de todos os 
lotes provenientes do fracionamento de área de sua propriedade  “Residencial Tijolo por Tijolo” – 
Loteamento Bairro Piracema, com área que totaliza 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados)  
constantes  da matrícula nº 19.294 a 19.304, da quadra 48-A  nº 19.305 a 19.324, da Quadra 48-
B.  
 
 Parágrafo Único  – A doação a que se refere o caput deste artigo, se destina única e 
exclusivamente a servir de instrumento de ordem legal para os ocupantes dos lotes encravados 
naquele loteamento possam legaliza-los perante o Registro Geral de Imóveis.  
 
 Art. 2º  - Esta   lei   entra  em   vigor   na   data  da  sua  publicação, revogadas as disposições 
em contrário 
 
 
 
      Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2007. 
 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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         LEI MUNICIPAL  Nº 1.332/2007, DE  20/11/20 07 
 
 
 
                       “Autoriza o Poder Executivo a doar terreno urbano 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  o Poder Executivo Municipal, autorizado a doar à sua atual ocupante Marilza 
Lopes Alexandre , o lote de terreno urbano nº 13, da quadra 02, situado à Rua Tuiuiú  nº 51, 
Conjunto  Taquari, com  área  de  200,00 m2 (duzentos metros quadrados) constante da 
matrícula nº 17.710, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coxim/MS, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
 
 Norte:  (fundo) com 10,00 m para o lote nº 03  
 Sul:  (frente) com 10,00 m para a rua D (atual Tuiuiú) 
 Leste:  (lado esquerdo) com 20,00 m para o lote nº 12 
 Oeste: (lado direito) com 20,00 m para o lote nº 14 
 
 Art. 2º  - Esta   lei   entra  em   vigor   na   data  da  sua  publicação, revogadas as 
disposições em contrário 
 
 
 
      Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2007. 
 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

              
          ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
 
 

         LEI MUNICIPAL  Nº 1.333/2007, DE  20/11/20 07 
 
 
 
                       “Autoriza o Poder Executivo a doar terreno urbano 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  o  Poder  Executivo Municipal,  autorizado  a  doar à  sua atual ocupante 
Vera Lucia Soares , o lote de terreno urbano nº 08, da quadra 03, situado à Rua Tuiuiú  nº 51, 
Conjunto  Taquari, com  área  de  214,78 m2 (duzentos e quatorze metros e setenta e oito 
centímetros quadrados) constante da matrícula nº 17.721, do Cartório  de  Registro  de Imóveis 
da Comarca de Coxim/MS, dentro  dos seguintes limites e confrontações: 
 
 Norte:  (frente) com 10,00 m para a rua D (atual Tuiuiú)  
 Sul:  (fundo) com 10,00 m para o lote nº 12 
 Leste:  (lado direito) com 21,4782 m para o lote nº 09 
 Oeste: (lado esquerdo) com 21,4782  m para o lote nº  03 
 
 Art. 2º  - Esta   lei   entra  em   vigor   na   data  da  sua  publicação, revogadas as 
disposições em contrário 
 
 
 
      Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2007. 
 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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         LEI MUNICIPAL  Nº 1.334/2007, DE  28/11/20 07 
 
 

“Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse S ocial – FHIS e 
Institui o Conselho Gestor do FHIS”. 

 
 
 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: 
 

CAPÍTULO I 
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

 
SEÇÃO I 

Objetivos e Fontes 
 
 
 Art. 1º  -  Fica criado o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS, de 
natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os 
programas destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor 
renda. 
 
 Art. 2º  - O FHIS é constituído por: 
 
  I –  Dotações do Orçamento Geral do Município, classificadas na função de habitação; 
 
 II – Outros fundos e programas que vierem a serem incorporados ao FHIS; 
 
III – Recursos  provenientes  de  empréstimos  externos  e internos  para programas de 
       habitação; 
 
IV – Contribuições  e  doações  de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos 
       de cooperação nacionais ou internacionais; 
 
V – Receitas operacionais  e  patrimoniais de operações realizadas com recursos do  FHIS; 
 
VI – Restituições outras de financiamentos de programas habitacionais; e 
 
VII –Outros recursos que lhe vierem a serem destinados. 

 
 

SEÇÃO II 
Do Conselho Gestor do FHIS 

 
 Art. 3º  - O FHIS será regido por um Conselho Gestor. 
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Art. 4º  - O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo, paritário entre setor público e 

sociedade civil e será composto pelas seguintes entidades:  
                       
  I – 04 membros representantes do Poder Público Municipal 
 
 II – 04 membros  representantes da Sociedade Civil, sendo 02 representantes do  
                Movimento Popular 
  
 § 1º - A Presidência do Conselho Gestor do FHIS será exercida pelo titular da Secretaria 
Municipal de Assistência Social ou por quem ela indicar. 
 
 § 2º - O Presidente do Conselho Gestor do FHIS exercerá o voto de qualidade. 
 
 § 3º - Compete  à Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionar ao Conselho  
Gestor  os  meios  necessários  para  o  exercício  das competências do Conselho Gestor do 
FHIS. 
 
 

SEÇÃO III 
Das Aplicações dos Recursos do FHIS 

 
 

 Art. 5º  - As aplicações  dos  recursos  do  FHIS  serão  destinadas   a  ações vinculadas 
aos programas de habitação de interesse social que competem: 
 
I – Aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento  
     de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; 
 
II – Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 
 
III – Urbanização,  produção  de  equipamentos  comunitários, regularização fundiária e 
       urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; 
 
IV – Implantação    de   saneamento   básico,   infra-estrutura   equipamentos   urbanos,  
        complementares aos programas habitacionais de interesse social; 
 
V – Aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias; 
 
VI – Recuperação  ou  produção  de  imóveis  em  áreas  encortiçadas ou deterioradas,  
       centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social; 
 
VII – Assistência  técnica  e  elaboração  de  projetos  e estudos técnicos necessários à  
        implantação  do  empreendimento habitacional, projeto técnico social e avaliações  
        pré e pós ocupação; 
 
VIII – Outros  programas  e  intervenções  na  forma aprovada pelo Conselho Gestor do  
          FHIS. 
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 § 1º - Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos 
habitacionais. 
 
 

SEÇÃO IV 
Das Competências do Conselho Gestor do FHIS 

 
 Art. 6º  - Ao Conselho Gestor do FHIS compete: 
 
I – Estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação  
     de  recursos do FHIS e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais,  
     observando o disposto nesta Lei, a política e o plano municipal de habitação; 
 
II – Aprovar   orçamentos   e  planos  de  aplicação  e  metas  anuais  e  plurianuais dos  
      recursos do FHIS; 
 
III – Fixar critérios para a priorização de linhas de ações; 
 
IV - Deliberar sobre as contas do FHIS; 
 
V – Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FHIS,  
       nas matérias de sua competência; 
 
 § 1º - As diretrizes previstas no inciso I, do caput deste artigo, deverão observar ainda as 
normas emanadas do Conselho Gestor do FHIS, de que trata a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 
2005, nos casos em que o FHIS vier a receber recurso Federal; 
 
 § 2º - O Conselho Gestor do FHIS promoverá ampla publicidade das formas de critérios de 
acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento 
habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas 
objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e subsídios 
concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade; 
 
 § 3º - O Conselho Gestor do FHIS promoverá audiências públicas e conferencias, 
representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de 
recursos e programas habitacionais existentes. 
 

 
CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 
 

 Art. 7º  - Esta Lei será implementada em consonância com a Política Nacional de 
Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. 
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 Art. 8º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
 
      Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2007. 
 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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        LEI MUNICIPAL  Nº 1.335/2007, DE  28/11/200 7 
 
                    

Cria o Dia Municipal de Combate à Dengue e dá 
Outras Providencias.  

 

   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  estabelecida  a  1ª Segunda-Feira do mês de Agosto como Dia Municipal de 
Combate à Dengue.  

 §1º. A  municipalidade, a partir data constante do caput até o final do mês de dezembro, 
através de seus órgãos, deverá realizar atividades de caráter preventivo no combate  à  dengue,  
como  mutirões  de limpeza, atividades de conscientização ao público estudantil, funcionalismo 
público e iniciativa privada, compreendendo palestras, debates, exposições, feiras cientificas, 
gincanas e passeatas.  

 §2º. A municipalidade se utilizará dos meios de comunicação para divulgar o Dia Municipal 
de Combate à Dengue e as ações estabelecidas no § 1º, realizadas sob o tema “Voluntários 
Contra a Dengue”, além do calendário de atividades desenvolvidas.  

 §3º. A Câmara Municipal realizará, anualmente, nesta data ato público, com a finalidade de 
apoiar as atividades programadas, as ações desenvolvidas, bem como analisar  as  estatísticas  
apresentadas , alertando a população sobre o problema e prestar solenemente homenagens 
póstumas às vítimas fatais da doença no município.   

 Art. 2º. Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, revogadas as disposições 
em contrário.                                                
  
 
      Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2007. 
 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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        LEI MUNICIPAL  Nº 1.336/2007, DE  28/11/200 7 

Dispõe sobre o Controle e a Prevenção da Dengue no Âmbito 
do Município de Coxim. 

   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. O controle e a prevenção da Dengue no âmbito do Município de Coxim obedecerão 
às normas e às competências estabelecidas nesta lei.   

 Art. 2º. Aos proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis a qualquer título por 
imóveis particulares ou públicos, compete: 

 I – conservar a limpeza da área do imóvel sob sua responsabilidade, construída e seu 
entorno, com o recolhimento de lixo, pneus, latas, plásticos e outros objetos ou recipientes e 
inservíveis em geral que possam acumular água; 

 II – manter plantas aquáticas em areia umedecida, manter pratos de vasos de plantas com 
areia impedindo o acúmulo de águas nos mesmos;  

 III – Tomar medidas para que os objetos, plantas ornamentais ou árvores que possam  
acumular  água  sejam  tratados  ou  corrigidos  suas  fendas para evitar a proliferação de larvas; 

 IV – Conservar as piscinas limpas e tratadas, e as calhas e os ralos limpos; 

 V – Manter cobertos os carrinhos de mão e caixas de confecção de massa de construções 
civis de maneira a não acumular água que permita o desenvolvimento de larvas;  

 VI - Manter os reservatórios, caixas d`água, cisternas ou similares devidamente tampados  
e  com  vedação  segura,  de   material  rígido,  afim  de   evitar  bolsões acumuladores de água, 
de forma a não permitir o acesso do mosquito Aedes aegypti e, conseqüentemente, sua desova e 
reprodução.  

 Art. 3º. Aos  proprietários   de  lotes  e terrenos baldios competem proceder a capinação, 
limpeza  e  remoção   de   resíduos   dos   terrenos   não       edificados   
periodicamente,  sob  pena  de  esse  serviço  ser  feito  pelo  órgão competente da Prefeitura 
Municipal, às expensas dos proprietários.   

Art. 4º. Aos Industriários, comerciantes e proprietários de estabelecimentos prestadores de 
serviço, nos ramos de laminadora de pneus, borracharias, depósito de materiais em geral,  
inclusive de  construção,  ferros-velhos,  depósitos  de  material reciclável ou comércio similar, 
competem:  
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  I – Manter os pneus secos ou cobertos com lonas ou acondicionados em barracões 
devidamente vedados;  

 II – Manter secos e abrigados de chuva quaisquer recipientes, avulsos ou não, suscetíveis 
vedados;  

 III – Atender às determinações emitidas pelos Agentes do Poder Executivo.   

 Art. 5°. É de  responsabilidade  de imobiliárias, construtoras, proprietários ou possuidores  
de  imóveis  que não estejam locados fornecer as chaves para que os Agentes  do Poder 
Executivo possam realizar inspeção de possíveis criadouros do mosquito  Aedes  Aegypti e,  
além   disso,  fornecer  meios  de   contato   com   seus proprietários. 

 § 1º. A inspeção deverá ser efetuada com o acompanhamento do proprietário ou possuidor 
do imóvel ou alguém indicado para este fim.  

 § 2º. A entrega das chaves só poderá ser efetuada para os Agentes do Poder Público 
mediante apresentação dos documentos pessoais e identificação funcional que comprovem 
vínculo com a Administração Pública Municipal. 

 § 3º. O simples fornecimento da chave do imóvel para a realização de inspeção, por   uma  
das  pessoas  indicadas  no §1º,  caracteriza   autorização expressa para adentrá-lo. 

 § 4º. Mediante  termo  de  devolução  de chaves, esta deverá ser devolvida à imobiliária ou 
à construtora, pelo Agente fiscalizador, logo após a inspeção, sob pena de responsabilidade do 
servidor. 

 § 5º. O  não  acompanhamento  das  pessoas  indicadas    no §1º e  o  não fornecimento 
das chaves para inspeção do imóvel caracterizam embaraço a fiscalização, ensejando a 
aplicação das penalidades cabíveis à espécie.  

 Art. 6º. Aplicam-se  às violações desta as penalidades estabelecidas para as infrações de 
natureza sanitárias previstas na legislação competente do município.  
 
 Art.7º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.                                                
Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2007. 

 
Engº Agrº MOACIR KOHL 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 
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        LEI MUNICIPAL  Nº 1.337/2007, DE  28/11/200 7 
 
 

“Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DOS TRAB ALHADORES 
RURAIS DE COXIM-MS – HONRA E TRABALHO, sediada na C olônia 
Marabá, Município de 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, a ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DE COXIM-MS – HONRA E TRABALHO,  entidade civil,  sem  fins lucrativos,   com   
duração    por    tempo    indeterminado,  com   sede  e  foro  no Município de  Coxim-MS, Colônia 
Marabá e endereço  provisório,  na Rua Onze de Abril nº 606, Sala 03, Bairro Flávio Garcia, 
Avenida Gaspar Ries Coelho, nº 181 – Bairro São Judas Tadeu.  CNPJ  04.663.808/0001-00.  

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

contrário. 
 

 

   Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2007. 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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        LEI MUNICIPAL  Nº 1.338/2007, DE  28/11/200 7 
 

 
Institui o  Plano de Cargos, Carreiras e Remuneraçã o e organiza o 
Quadro Permanente de Pessoal dos Serviços Auxiliare s da Câmara 
Municipal de Coxim, e dá outras providências. 
 

 
 A MESA DIRETORA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM , Estado de Mato Grosso do 

Sul,  com  fundamento  no  incisos IV e V do art. 33 da Lei Orgânica do Município, faz saber que 
o Colendo Plenário da Câmara Municipal aprovou o seguinte projeto de Lei: 

 
 
     CAPITULO I 
          DA ORGANIZAÇÃO DO PLANO  
 
        Seção I 
           Da Finalidade e da Estruturação 
 
 
 Art. 1º - O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Serviços Auxiliares da Câmara 

Municipal de Coxim tem por finalidade democratizar as oportunidades de ascensão profissional, 
implantar o sistema do mérito e incentivar a qualificação dos servidores do Poder Legislativo 
Municipal.  

 
 Art. 2º - O Plano   de Cargos,  Carreiras  e  Remuneração  abrange os cargos isolados de 

provimento em comissão e os cargos de provimento efetivo necessários  ao  pleno 
desenvolvimento das ações e atividades dos serviços auxiliares da Câmara Municipal. 

 
Art. 3° - O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Câmara Municipal é estruturado 

nos seguintes grupos ocupacionais: 
 
I – Atividades  de  Gestão  Institucional -  integrado  por cargos de provimento efetivo   que  

têm  como   atribuições   o  apoio  técnico-administrativo    às  funções parlamentares  e  ao  
planejamento,  à  supervisão  e à execução das atividades de recursos humanos, compras, 
material e patrimônio, administração financeira, contábil e orçamentária e serviços de 
comunicação administrativa; 

 
  II – Direção  e  Assessoramento  Parlamentar –  constituído  dos  cargos  de provimento  

em  comissão que têm como atribuições o comando, o planejamento, a coordenação, a 
supervisão e o assessoramento a órgãos, unidades e agentes políticos da Câmara Municipal. 

 
 III – Gerência e Chefia Institucional – constituído das funções de confiança que têm por 

responsabilidade os encargos de gerência, chefia intermediária ou assistência técnica  ou 
imediata a dirigentes e unidades técnicas ou administrativas da Câmara Municipal. 
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     CAPÍTULO II 
           DA COMPOSIÇÃO DO PLANO  
  
     Seção I 
      Do Grupo Atividades de Gestão Institucional 
 
Art. 4º - Compõem o Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Institucional as carreiras e 

categorias funcionais seguintes: 
 
I – Carreira Assistência Parlamentar: 
 
a) Técnico Legislativo I; 
 
b) Técnico Legislativo II;  e 
 
c) Técnico Legislativo III;  
 
III - Carreira Serviços de Apoio Institucional: 
 

             a) Agente Legislativo I 
   
  b) Agente Legislativo II; e 
 
  c) Agente Legislativo III. 
 
Art. 5º -  Os requisitos básicos para ocupar os cargos efetivos que integram as carreiras  

do  Grupo  Ocupacional  Atividades  de Gestão Institucional são os discriminados no Anexo I 
desta Lei. 

 
Parágrafo único. O edital de concurso público para recrutamento e seleção de candidatos 

ao provimento dos cargos efetivos do Quadro Permanente de Pessoal dos Serviços  Auxiliares  
da Câmara Municipal de Coxim poderá exigir outros requisitos relacionados à habilitação, 
habilidade e ou experiência profissional. 

 
     Seção II 
  Do Grupo Direção e Assessoramento Parlamentar 
 
 Art. 6° - Os cargos de provimento em comissão do grupo ocupacional Direção e 

Assessoramento  Parlamentar  são  identificados pelas denominações e símbolos constantes do 
Anexo V. 

 
 § 1° -  Os cargos em comissão serão ocupados por pessoas que comprovem experiência 

profissional e ou habilitação escolar requerida para o seu exercício. 
 
§ 2° - Os símbolos dos cargos em comissão indicam a hierarquia funcional que define o 

grau de responsabilidade, o poder decisório e a complexidade das atribuições do cargo. 
 
§ 3° - O provimento e exoneração dos cargos em comissão do grupo Direção e 

Assessoramento Parlamentar é da competência do Presidente da Câmara Municipal. 
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     Seção III 
   Do Grupo Gerência e Chefia Institucional 
 
 Art. 7º -  O grupo Gerência e Chefia Institucional é constituído das funções de confiança 

correspondentes à atribuição a titular de cargo efetivo integrante do Quadro Permanente de 
Pessoal dos Serviços Auxiliares da Câmara Municipal, de encargos de gerência, chefia 
intermediária ou de assessoramento técnico ou assistência direta. 

 
 § 1° -  A função de confiança constitui ampliação temporária das atribuições do cargo  

efetivo,  sendo  de livre designação e dispensa do Presidente da Câmara Municipal. 
  
  § 2º -  Os  símbolos  e  denominações das funções de confiança são os constantes do 

Anexo VI. 
 
 § 3º - O valor da gratificação pelo exercício de função de confiança, se acresce à 

remuneração do servidor e corresponderá a valores, constantes do Anexo IX.  
 
 
     CAPÍTULO III 

DO INGRESSO EM CARGO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
Art. 8° - O ingresso no Quadro Permanente de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Câmara 

Municipal para exercer cargo de provimento efetivo ocorrerá na classe A no cargo inicial de cada 
carreira, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, atendidos os 
requisitos para provimento fixados em lei e no edital do concurso. 

 
§1º - As condições e as exigências de recrutamento e seleção dos candidatos ao 

provimento nos cargos efetivos e o prazo de validade do concurso serão fixadas no edital de 
abertura do processo seletivo público. 

 
§2º - As vagas oferecidas no concurso público serão identificadas, nominais e 

quantitativamente,  por  cargo  e, quando for de interesse dos serviços da Câmara Municipal, por 
habilitação profissional. 

 
Art. 9º - O  candidato  nomeado  será  empossado após aceitar formalmente as atribuições, 

deveres e responsabilidades do cargo, mediante o compromisso de bem desempenhá-lo, em 
observância às leis, normas e regulamentos. 

 
§ 1º - O efetivo  exercício  do  servidor será contado, após a posse perante o Presidente  

da  Câmara Municipal,  a partir da data de início do desempenho das atribuições do cargo.  
 
§ 2º - O servidor investido em cargo efetivo permanecerá em estágio probatório durante  

três  anos, período em que será avaliado quanto às suas condições para o exercício  da  função  
pública  e  das atribuições do cargo, com base nos seguintes fatores: 
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I - assiduidade e pontualidade; 
 
II - idoneidade moral, disciplina e responsabilidade;  
 
III – aptidão e iniciativa;  
 
IV - eficiência e produtividade; 
 
 V – boa saúde, física e mental, aferida no último ano do estágio probatório. 
 
Parágrafo único.  Os  critérios  de avaliação do servidor em estágio probatório serão 

definidos em regulamento aprovado por ato do Presidente da Câmara Municipal. 
 
 

                      CAPÍTULO IV 
                          DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 
 

                                              Seção I 
                                        Da Promoção  
 
 
Art. 10 - A criação de condições para desenvolvimento funcional dos servidores da Câmara 

Municipal terá por objetivo proporcionar-lhes oportunidades de crescimento profissional e 
funcional e realização pessoal, e ocorrerá nas seguintes modalidades: 

 
 I – promoção horizontal – movimentação do servidor dentro do respectivo cargo, por 

tempo de serviço, de uma classe para outra imediatamente seguinte; 
 
 II – promoção vertical – movimentação do servidor dentro da mesma carreira, conforme 

resultado da avaliação de desempenho anual, de cargo de menor hierarquia para outro de 
posição superior; 

 
§ 1º - A  promoção  movimentará  o  servidor na carreira, após confirmação do atendimento  

do  requisito  de  tempo de serviço para concorrer e, para a promoção vertical o resultado positivo 
na avaliação de desempenho anual. 

                                             
 
§ 2° - A apuração  do  tempo de  efetivo exercício para concorrer à promoção exclui da 

contagem os afastamentos do exercício do cargo, exceto os correspondentes à ocupação de 
cargo em comissão na Câmara Municipal e das licenças e afastamentos considerados de efetivo 
exercício. 

  
 Art. 11 - Não se aplicam aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal dos Serviços 

Auxiliares da Câmara Municipal as disposições integrantes do Título III da Lei Complementar nº 
66, de 15 de setembro de 2006. 
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     Seção II 
    Da Promoção Horizontal 

 
 Art. 12 - A    movimentação    por   promoção   horizontal   será   processada, 

automaticamente,  a  partir  do  mês seguinte àquele em que o servidor completou o interstício de 
um mil e noventa e cinco dias de efetivo exercício na classe. 

 
§ 1º  Não se concederá promoção horizontal ao servidor que, no período que serviu para 

apuração do seu tempo de serviço, registrar uma das seguintes situações: 
 
 I - tiver mudança de cargo;  
 
 II - tiver cumprido suspensão disciplinar, por período igual ou superior a trinta dias; 
 
 III - permanecer cedido para outro órgão ou entidade não integrante da estrutura da 

Câmara Municipal, por período superior a noventa dias. 
 
 § 2º -  O servidor, que registrar a ocorrência destacada no incisos II do § 1º, terá deduzido 

do seu tempo de serviço o dobro do prazo em que esteve suspenso. 
 
     Seção III 
    Da Promoção Vertical 
 
 
Art. 13 - A promoção vertical ocorrerá quando houver cargo vago na categoria funcional 

colocada em posição imediatamente seguinte dentro da mesma carreira.  
 
Parágrafo único.  As  linhas  hierárquicas  para a promoção por merecimento 

correspondem às posições discriminadas no Anexo III.  
 
Art. 14 - Para concorrer à promoção vertical, o servidor deverá:  
 
I - comprovar a escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo pretendido, conforme 

requisitos constantes do Anexo I; 
 
  II – contar no cargo ocupado, no mínimo, um mil quatrocentos e sessenta dias de efetivo 

exercício; 
 
III - estar incluído entre os cinqüenta por cento melhores avaliados no cargo, na avaliação 

do último exercício e do exercício corrente. 
     
Art. 15 -  Não concorrerá à promoção vertical o servidor que registrar uma ou mais das 

seguintes situações: 
 
I – ter tido alteração de cargo nos dois anos imediatamente anteriores à data da publicação 

do edital de abertura do processo de promoção; 
 
II - ter  se  licenciado  por  mais  de cento e oitenta dias consecutivos ou não, nos doze  



meses  anteriores  à  data da apuração do tempo de serviço para concorrer à promoção; 
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III - ter  cumprido  suspensão,  por  prazo superior a cinco dias, nos dois anos anteriores à 

realização da promoção; 
 
IV - ter registro de cedência para outros órgãos ou entidades. 
 
Art. 16 -  A realização da promoção vertical será aberta por edital, que indicará: 
 
I – as vagas disponíveis; 
 
II – os requisitos de habilitação ou habilidade a serem comprovados; 
 
III – as  condições  de contagem do tempo de serviço, no cargo e na Câmara Municipal, 

para os servidores concorrerem; 
 
IV – as regras e os requisitos de processamento da avaliação de desempenho para os 

servidores concorrerem à promoção. 
 
Parágrafo único.  No  caso  de  empate,  será promovido o servidor de maior pontuação na 

avaliação anual, persistindo, será movimentado o de maior tempo de serviço na Câmara 
Municipal e, por fim, o que contar maior idade. 

 
Art. 17 - O servidor promovido será posicionado na classe A do novo cargo ou na classe de 

vencimento de valor imediatamente superior ao do cargo ocupado, sendo-lhe assegurada a 
percepção do adicional por tempo de serviço no mesmo percentual do cargo anterior, bem com 
as vantagens pessoais, nominalmente identificadas. 

 
  
     Seção IV 
   Da Avaliação de Desempenho  
 
 
Art. 18 - A  avaliação  de  desempenho será realizada anualmente e terá por objetivo aferir 

o merecimento do servidor para concorrer à promoção vertical, mediante apuração do rendimento 
e o desenvolvimento do servidor no exercício do cargo, e processar-se-á com base nos seguintes 
fatores: 

                                               
I - qualidade de trabalho; 
 
II - produtividade no trabalho; 
 
III - assiduidade e pontualidade; 
 
IV - disciplina e zelo funcional; 
 
V – participação em programas de capacitação. 
 



 
  Parágrafo único. O sistema de avaliação de desempenho será regulamentado por ato do 

Presidente da Câmara Municipal e deverá prever uma escala de pontuação, considerando o nível 
ou grau de desempenho para cada fator. 
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Art. 19 -  As avaliações de desempenho serão aferidas por comissão integrada por um 

representante dos servidores e dois membros indicados pelo Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
     CAPÍTULO III 
   DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO 
 
     Seção I 
        Das Disposições Preliminares 
 
 
Art. 20 -  O sistema de remuneração do Quadro Permanente de Pessoal dos Serviços  

Auxiliares  da  Câmara Municipal  é constituído das regras de fixação dos vencimentos dos 
cargos e da concessão de vantagens financeiras aos servidores. 

 
§ 1° - Aos  servidores  da  Câmara  Municipal, além de vantagens financeiras previstas no 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, poderão ser atribuídas as vantagens instituídas 
nesta Lei, considerando a natureza e as condições de exercício das atribuições do cargo. 

 
§ 2° - Caberá  ao Presidente da Câmara Municipal fixar as bases e condições para  

concessão  e  pagamento  de vantagens financeiras previstas nesta Lei e no Estatuto dos 
Servidores Municipais. 

 
Art. 21 - Nenhum servidor da Câmara Municipal poderá perceber, mensalmente, como  

remuneração  permanente,  importância inferior ao valor do salário-mínimo nacional ou superior 
ao subsídio do Prefeito Municipal de Coxim. 

                                     
 
     Seção II 
    Dos Vencimentos 
 
Art. 22 - Os  vencimentos  das  categorias  funcionais  integrantes do Quadro Permanente 

de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Câmara Municipal são os fixados no Anexo VII, para os 
cargos de provimento efetivo, e no Anexo VIII, para os cargos de provimento em comissão.  

 
Parágrafo único -  O servidor público ocupante de cargo efetivo nomeado para ocupar 

cargo em comissão poderá optar pela percepção da remuneração inerente ao cargo  em 
comissão ou pela remuneração permanente do cargo efetivo de que seja titular,  acrescido da 
gratificação de representação do cargo em comissão. 

 
 
     Seção III 



    Das Vantagens Pecuniárias 
 
 Art. 23 - Poderão ser atribuídas aos servidores da Câmara Municipal o adicional de 

incentivo à capacitação, por escolaridade superior à requerida para o cargo efetivo ocupado. 
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 § 1º - O adicional de incentivo à capacitação corresponderá a cinco por cento do 

vencimento do cargo ocupado, mediante comprovação da escolaridade superior, por certificado 
ou diploma, observados os seguintes requisitos: 

 
I – pela conclusão do nível fundamental ou superior, para os ocupantes de cargo de nível 

fundamental incompleto;  
 
II - pela  conclusão  do  nível  médio  ou superior, para os ocupantes de nível fundamental; 
 
III - pela conclusão de curso de nível superior, para os ocupantes de cargo de nível médio.  
 
§ 2° O adicional será concedido mediante requerimento do servidor, a partir do semestre 

seguinte ao da comprovação da conclusão do curso superior ao do cargo ocupado. 
 
§ 3º  O adicional será concedido após regulamentação específica aprovada pelo 

Presidente da Câmara Municipal. 
 
Art. 24 -  Além de vantagens financeiras previstas no Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais, poderão ser atribuídas aos servidores da Câmara Municipal as seguintes 
gratificações: 

 
 I – pela representação pelo exercício de cargo em comissão, no percentual de até  

cinqüenta  por  cento  do valor do símbolo do cargo em comissão ocupado pelo servidor;  
                                         
  II – pelo  exercício  de função de confiança – paga conforme valor fixado no Anexo IX,  

pela  designação  pelo  Presidente  da  Câmara para ocupar função de confiança; 
     
 II – por  serviços  legislativos – pelo exercício de funções especiais, trabalhos especiais, 

inclusive em horário noturno, de interesse dos serviços do Poder Legislativo, por designação do 
Presidente da Câmara Municipal, em valor de até cem por cento do vencimento do cargo. 

  
 § 1º  O pagamento da gratificação pela representação pelo exercício de cargo em 

comissão será autorizada pelo Presidente da Câmara Municipal, observado o teto percentual 
fixado no inciso I deste artigo. 

 
 § 1º A gratificação de serviços legislativos será paga mediante autorização do Presidente 

da Câmara Municipal e não terá caráter permanente, seu valor poderá ter variar ou ser concedido 
mensalmente, considerando a natureza e as condições em que os trabalhos especiais são 
executados. 

 
 § 2º  A   gratificação   por    serviços    legislativos    não   poderá   ser  paga, 

concomitantemente, com a gratificação por serviços extraordinários, o adicional por dedicação 
plena ao serviço público municipal e o adicional noturno.  
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     CAPÍTULO IV 
    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  
 
     Seção I 
    Das Disposições Gerais 
 
 
Art. 25 -  Os  servidores  da  Câmara  Municipal  ficam  submetidos  ao regime jurídico  

estabelecido  no  Estatuto  dos Servidores Públicos Municipais, sendo-lhes aplicáveis todos 
direitos, vantagens, deveres e obrigações, observadas as disposições desta Lei, em especial as 
vedações e impedimentos. 

 
Art. 26 - Os  servidores  integrantes  do  Quadro Permanente de Pessoal dos Serviços 

Auxiliares da Câmara Municipal ficam submetidos à carga horária de quarenta horas semanais, 
ressalvados os cargos com jornada inferior fixada em lei ou em razão de redução de expediente 
aprovada pela Mesa Diretora da Câmara. 

 
Parágrafo único - O  Presidente  da  Câmara,  ouvido  os  membros  da  Mesa Diretora,  

poderá  estabelecer  horário  de  expediente  para  os  serviços  do Poder Legislativo que 
implique no cumprimento de trinta horas semanais para os servidores. 

 
Art. 27 - O Quadro Permanente de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Câmara Municipal é 

integrado pelos cargos efetivos e pelos cargos em comissão instituídos, respectivamente, nos 
Anexo II e V desta Lei. 

                           
 § 1º  - Ficam criados os cargos de provimento efetivo discriminados no Anexo II e os 

cargos em comissão consolidados no Anexo V, necessários à operacionalização e 
implementação dos serviços de competência da Câmara Municipal. 

 

 § 2º - Ficam  extintos  todos  os  cargos  em  comissão  existentes 
na data de publicação desta Lei. 

 
 Art. 28 -  Compete  ao  Presidente  da  Câmara Municipal emitir os atos de provimento, dar 

posse aos nomeados e emitir os atos de vacância de cargos efetivos e em comissão integrantes 
do Quadro Permanente de Pessoal dos Serviços Auxiliares.  

 
 
Seção II 
Da Transformação dos Cargos Efetivos 
 
 
 Art. 29 -  Os cargos efetivos do Quadro Permanente de Pessoal dos Serviços Auxiliares 

da Câmara Municipal, ocupados na data de publicação desta Lei, ficam transformados conforme 
correlação estabelecida no Anexo IV, atendidos os requisitos de provimento pelos respectivos 
ocupantes.  



 
§ 1º - O servidor deverá comprovar o atendimento do requisito de escolaridade, conforme 

fixado no Anexo I, de conformidade com o cargo da correlação. 
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§ 2º - A verificação do atendimento do requisito de transposição para o novo cargo  será  
de  responsabilidade de uma  comissão integrada por três membros, designados pelo Presidente 
da Câmara Municipal. 

 
§ 3º  - Os servidores com nível fundamental incompleto ficam dispensados de comprovar 

esta escolaridade para transformação do seu cargo para Agente Legislativo III. 
 
Art. 30 -  Os servidores  do  Quadro Permanente de Pessoal dos Serviços Auxiliares da 

Câmara Municipal serão posicionados no cargo em que seu cargo anterior for transformado, na 
classe correspondente ao vencimento de valor imediatamente seguinte ao da remuneração 
permanente percebida na data de publicação desta Lei. 

 
§ 1º - A  remuneração  permanente,  para  fins  de identificação da classe, corresponde à 

soma do vencimento do cargo anterior com a gratificação identificada como “vantagem financeira” 
recebido no mês de novembro de 2007.  

 
§ 2º -  Quando a remuneração permanente, conforme conceito expresso no § 1º, for 

superior ao valor da classe H do cargo da transformação, o servidor será colocado nesta classe,  
passando  a  perceber  o  valor excedente como vantagem pessoal funcional. 

 
§ 3º -  Incorporam-se à vantagem referida no § 2º, passando a formar uma única parcela 

remuneratória, as incorporações percebidas, no mês de novembro de 2007, com fundamento no 
art. 169 da Lei Complementar nº 2, de 30 de novembro de 1993, e art. 271, da Lei Complementar 
nº 66, de 15 de setembro de 2005, e a decorrente do adicional de dedicação plena, na forma da 
Lei nº  Lei Complementar nº 2, de 1993. 

 
 Art. 31 -  O servidor que tiver seu cargo transformado, conforme disposições desta Lei, terá 

a contagem do interstício de efetivo exercício para concorrer à primeira promoção, conforme 
disposto nesta Lei, apurado: 

 
 I – a  partir do dia que obteve progressão funcional, na forma da legislação vigente até à 

data de publicação desta Lei, para a concessão da promoção horizontal;  
 
II – a partir da data de provimento no cargo que deu origem à transformação, conforme 

esta Lei, no cargo ocupado, para concorrer à promoção vertical. 
 
 Art. 32 - Fica autorizada a movimentação dos servidores do Quadro Permanente de  

Pessoal  da  Câmara Municipal, por promoção horizontal excepcional, mediante reclassificação 
dentro do cargo ocupado, observado o tempo de serviço no Poder Legislativo, de acordo com os 
seguintes parâmetros: 

 
 I - na classe B, de três a sete anos; 
 
 II - na Classe C, mais de sete e até onze anos; 



 
 III - na Classe D, mais de onze e até quinze anos; 

 
 IV - na Classe E, mais de quinze e até dezenove anos; 
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 V - na Classe F, mais de dezoito e até vinte e um anos; e 
 
 VI - na Classe G, mais de vinte e um e até vinte e quatro anos; e 

 
 VII - na Classe H, mais de vinte e quatro anos. 
  
§ 1º - Na  contagem  do tempo de serviço, para fins da reclassificação de que trata este 

artigo, os períodos de trabalho serão apurados na data de vigência desta Lei. 
 
§ 2º  - Não serão contados na apuração dos interstícios fixados nos incisos do caput   

deste   artigo  os  períodos  de  afastamentos do cargo, exceto nas licenças consideradas de 
efetivo exercício no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 
§ 3º - A  movimentação  autorizada  neste artigo fica condicionada ao limite constitucional  

para  gastos  com pessoal, à existência de recursos financeiros para atender às despesas 
decorrentes e, à aprovação de regulamento próprio pelo Presidente da Câmara Municipal. 

                                             
 
     Seção III 
    Das Disposições Finais 
 
 
 Art. 33 -  Compete  ao Presidente da Câmara Municipal expedir os atos de transformação 

dos cargos e reclassificação salarial e baixar os atos de regulamentação de disposições desta 
Lei. 

    
Art. 34 -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação das disposições desta Lei correrão à  

conta  dos  recursos orçamentários e créditos próprios consignados no orçamento da Câmara 
Municipal de Coxim. 

 
Art. 35 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de 

janeiro de 2008. 
 
 Art. 36 - Ficam revogados, em especial, os arts 12 a 25 e todos os Anexos da Resolução 

nº 21, de 15 de março de 1994, e demais disposições em contrário. 
 

 Gabinete da Presidência em, 28 de novembro de 2007.  
 

 
 
 
Ver. Adilson Ferreira do Lago                    Ve r. Samuel Miguel da Silva 
          Presidente/CMC                                          Vice-Presidente/CMC 



 
 

  
Ver. Ivaldo Ferreira Lopes 

                                         Primeiro Secretário/CMC 
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    ANEXO I 
 

LEI N°  1.338  DE   28/ NOVEMBRO/ 2007 
 

REQUISITOS DOS CARGOS DAS CARREIRAS INTEGRANTES DO  
GRUPO GESTÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS  

 
 

CARREIRAS E CARGOS 
REQUISITOS BÁSICOS 

PARA INVESTIDURA  
(Ingresso ou Promoção) 

CARREIRA : Assistência Parlamentar  

Técnico-Legislativo I Graduação de nível superior  

Técnico Legislativo II Nível médio 

Técnico Legislativo III Nível fundamental completo 

CARREIRA :  Serviços de Apoio Institucional  

Agente Legislativo I Nível médio completo 

Agente Legislativo II Nível médio, cursando nível médio 

Agente Legislativo III Nível fundamental completo 
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    ANEXO II  
 

 
LEI N°  1.338  DE   28/ NOVEMBRO/ 2007 

 
CARGOS EFETIVOS CRIADOS DAS NAS CARREIRAS DO  
                       GRUPO GESTÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

 
 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS 
QUANTIDAD
E 

PADRÃO  
SALARIAL 

CARREIRA : Assistência Parlamentar  

Técnico-Legislativo I 3 Nível VI 

Técnico Legislativo II 3 Nível V 

Técnico Legislativo III 4 Nível III 

CARREIRA :  Serviços de Apoio Institucional  

Agente Legislativo I 2 Nível IV 

Agente Legislativo II 3 Nível II 

Agente Legislativo III 3 Nível I 

 

 

 

   ANEXO III 
 
LINHAS DE PROMOÇÃO VERTICAL NAS CARREIRAS DO  
                       GRUPO GESTÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 
 
 

CARGO OCUPADO CARGO PARA PROMOÇÃO 

CARREIRA : Assistência Parlamentar  

Técnico Legislativo II Técnico-Legislativo I 

Técnico Legislativo III Técnico Legislativo II 

CARREIRA :  Serviços de Apoio Institucional  

Agente Legislativo II Agente Legislativo I 

Agente Legislativo III Agente Legislativo II 
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     ANEXO IV 
 
                               LEI N°  1.338  DE   28/ NOVEMBRO/ 2007 

 
 
       CORRELAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO NOS CARGOS CRIADOS 
 

CARGO ATUAL CARGO DA TRANSFORMAÇÃO 

Agente Administrativo, com nível médio Técnico Legislativo II 

Agente Administrativo, com nível fundamental Técnico Legislativo III 

Assistente Administrativo, com nível superior Técnico Legislativo I 

Assistente Administrativo, com nível médio Técnico Legislativo II 

Recepcionista, com nível médio Agente Legislativo I 

Recepcionista, com nível fundamental Agente Legislativo II 

Técnico de Contabilidade, com nível superior Técnico Legislativo I 

Técnico de Contabilidade, com nível médio Técnico Legislativo II 

Telefonista, com nível médio Agente Legislativo I 

Telefonista, com nível fundamental Agente Legislativo II 

Vigia, com nível fundamental completo Agente Legislativo II 

Vigia, com nível fundamental incompleto Agente Legislativo III 

Zelador, com nível fundamental completo Agente Legislativo II 

Zelador, com nível fundamental incompleto. Agente Legislativo III 
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   ANEXO V 
 

    
LEI N°  1.338  DE   28/ NOVEMBRO/ 2007 

 
                 DENOMINAÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DE 
                 DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR 

 
 

SÍMBOLO DENOMINAÇÃO  QUANTI
DADE 

PLDA-01 Secretário-Geral 1 

PLDA-01 Secretário Legislativo 1 

PLDA-01 Assessor Jurídico 1 

PLDA-02 Assessor Parlamentar I 3 

PLDA-03 Assessor Parlamentar II 3 

PLDA-04 Assessor Parlamentar III 5 

PLDA-05 Assessor Legislativo I 7 

PLDA-06 Assessor Legislativo II 3 

PLDA-07 Assessor Legislativo III 3 

 
 

   ANEXO VI 
 

  DENOMINAÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE  
  GERÊNCIA E CHEFIA INSTITUCIONAL  

 

 

SÍMBOLO DENOMINAÇÃO  QUANTI
DADE 

PLGC-1 Chefe de Divisão 3 

PLGC-2 Supervisor de Serviço 2 

PLGC-3 Supervisor de Equipe 2 
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   ANEXO VII 

 
LEI N°  1.338  DE   28/ NOVEMBRO/ 2007 

 
 

VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DAS CARREIRAS  
DA ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR 

 
 

         EM R$ 1,00 

CLASSE PADRÕES SALARIAIS - a partir de 1º de DEZEMBRO DE 2 007 
NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III NÍVEL IV NÍVEL V NÍVEL VI 

A 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1.200,00 

B 540,00 648,00 756,00 864,00 972,00 1.296,00 

C 583,20 699,84 816,48 933,12 1.049,76 1.399,68 

D 629,86 755,83 881,80 1.007,77 1.133,74 1.511,65 

E 680,24 816,29 952,34 1.088,39 1.224,44 1.632,59 

F 734,66 881,60 1.028,53 1.175,46 1.322,40 1.763,19 

G 793,44 952,12 1.110,81 1.269,50 1.428,19 1.904,25 

H 856,91 1.028,29 1.199,68 1.371,06 1.542,44 2.056,59 
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                                ANEXO VIII 
    
   LEI N°  1.338  DE   28/ NOVEMBRO/ 2007 

  
        SÍMBOLOS, VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO 

 
                  DIREÇÃO, GERÊNCIA E ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR 
 
 

SÍMBOLO VENCIMENTO (R$) 

PLDA-01 1.350,00 

PLDA-02 1.000,00 

PLDA-03 850,00 

PLDA-04 650,00 

PLDA-05 500,00 

PLDA-06 450,00 

PLDA-07 410,00 

 

 
 

   ANEXO IX 
 

. 
  DENOMINAÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE  
              GERÊNCIA E CHEFIA INSTITUCIONAL  

 

 

SÍMBOLO VALOR  

PLGC-1 500,00 

PLGC-2 240,00 

PLGC-3 150,00 
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                              ANEXO X 
 

LEI N°  1.338  DE   28/ NOVEMBRO/ 2007 
 

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO  
GRUPO GESTÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

 
 

CARREIRA:  ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR 
 

 
TÉCNICO-LEGISLATIVO I 
________________________________________________________________________________ 
Planejar, coordenar, desenvolver e implementar sistemas, métodos e procedimentos que  
requeiram  conhecimentos  de  caráter administrativo ou técnico, objetivando a melhoria de 
processos gerenciais, organizacionais e administrativos;  formular, avaliar e implementar políticas 
de gestão e atuar no desenvolvimento, na coordenação e na execução de projetos e na 
realização de atividades qualificadas na área de gestão;  implementar e orientar a aplicação de 
leis, regulamentos e normas relacionados com atividades do  Poder  Legislativo  Municipal;   
promover  a  melhoria   de  processos organizacionais e gerenciais,  aplicando  princípios  
científicos   de  administração  e promover e  criar  oportunidades;   para  contatos internos e 
externos para essa finalidade; prestar  assessoramento  técnico  às  atividades das áreas de 
recursos humanos, patrimônio, finanças, compras  e  suprimento  e administração geral e propor 
soluções para questões de natureza técnica ou administrativa, visando à melhoria de 
procedimentos e à eficiência da gestão dos serviços parlamentares;  coordenar e supervisionar 
equipes técnicas, operacionais ou administrativas e aplicar princípios éticos de relações humanas 
no trabalho, contribuindo sempre para o aperfeiçoamento de processos organizacionais, melhoria 
do clima de trabalho e aperfeiçoamento e crescimento profissional da equipe;   implantar e 
aperfeiçoar instrumentos de divulgação de técnicas para o aperfeiçoamento e capacitação de 
servidores;  atuar, se habilitado profissionalmente, na coordenação e execução da contabilidade 
dos recursos orçamentários,  financeiros  e  patrimoniais da Câmara Municipal, na elaboração de 
balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para 
apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da 
Câmara Municipal;   e executar outras tarefas correlatas. 
_____________________________________________________________________ 
TÉCNICO LEGISLATIVO II 
______________________________________________________________________ 
Registrar  informações técnicas e administrativas em relatórios e planilhas, receber, registrar,  
classificar, autuar e controlar a tramitação e distribuição de processos e documentos; aplicar 
técnicas de gestão de pessoal, orçamento, material, compras e organização, sistemas e 
métodos, patrimônio e arquivo, comunicações administrativas; realizar atividades voltadas à 
manutenção, recuperação e conservação de bens materiais móveis, documentos, materiais e 
equipamentos; executar tarefas atendimento de pessoas, organização de agenda, redação de 
correspondência e de preparação de relatórios, levantamentos estatísticos e outras atividades de 
interesse da Câmara Municipal; operar equipamentos; atender, transferir, cadastrar e completar 
chamadas telefônicas  locais, nacionais e internacionais, comunicando-se formalmente em 
português;  
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lidar com programas,  equipamentos , tecnologias e rotinas de computação, de maneira  
geral; atuar em sistemas de automação ou atendimento ao usuário, efetuando suporte técnico as 
atividades da instituição e unidades descentralizadas; participar de trabalhos de análise e 
conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis 
erros, para assegurar a correção das operações contábeis; execução de procedimentos de 
classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens 
e serviços e promover os lançamentos contábeis devidos;  organização de balancetes e 
demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e 
gerais da situação patrimonial, econômica e financeira  municipal;   exame,  sob  supervisão,  da  
regularidade  na realização  das receitas e despesas e o exame dos atos que resultem em 
criação e extinção de direitos e obrigações de ordem financeira ou patrimonial verificação dos 
registros efetuados para apurar a correspondência dos lançamentos aos documentos que lhes 
deram origem; e executar outras tarefas correlatas. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
TÉCNICO LEGISLATIVO III 
______________________________________________________________________ 
Transcrever  dados  para  formulários  ou  livros  apropriados, consultando tabelas, listagens ou 
outras fontes; organizar e manter arquivos dispondo documentos em seqüências lógicas, visando 
facilitar a conservação e o manuseio de documentos; registra documentos recebidos e/ou 
expedidos; digitar e conferir correspondências, relatórios e/ou outros materiais pertinentes;  
protocolar documentos, anotando dados necessários em formulários específicos; controlar 
materiais de consumo e zelar pela conservação dos materiais;  atender ao público em geral que 
procura a Câmara Municipal, pessoalmente e/ou por telefone, prestando informações sobre 
assuntos diversos, e executar outras tarefas correlatas. 
______________________________________________________________________________ 
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CARREIRA:  SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL 

 
 
AGENTE LEGISLATIVO I  

Atender ao público em geral que procura a Câmara Municipal, pessoalmente e/ou por 
telefone, prestando informações sobre assuntos diversos; receber, conferir, registrar e 
distribuir e providenciar a distribuição e arquivar  documentos;  entregar e protocolar de 
correspondências; prestar o apoio às atividades de administração de transporte, patrimônio, 
sob orientação conforme as normas pertinentes; e executar serviços de reprodução de 
documentos em fotocopiadoras e outras tarefas correlatas; atender telefone, encaminhar 
ligações e controlar a movimentação de pessoas nas dependências do Poder Legislativo; 
zelar para que os serviços de recepção de pessoas  sejam prestados conforme normas 
internas da Câmara Municipal 

 
 
AGENTE LEGISLATIVO II 

Executar serviços de reprodução de documentos em fotocopiadoras e outras tarefas 
correlatas; receber correspondências e providenciar a distribuição; atender telefone, 
encaminhar ligações e controlar a movimentação de pessoas nas dependências do Poder 
Legislativo; executar os serviços de limpeza e conservação de dependências, de segurança 
interna da Câmara Municipal e zelar para que estes serviços sejam prestados segundo 
normas internas;  preparar pequenos lanches, café e sucos; servir água, café e outros 
alimentos; e executar outras atribuições correlatas. 

AGENTE LEGISLATIVO III 

Executar os serviços de limpeza e conservação de dependências, de segurança interna da 
Câmara Municipal e zelar para que estes serviços sejam prestados segundo normas internas;  
preparar pequenos lanches, café e sucos; servir água, café e outros alimentos; e executar 
outras atribuições correlatas. 
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        LEI MUNICIPAL  Nº 1.339/2007, DE  28/11/200 7 
 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso comum 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 eu sanciono a seguinte lei. 

 
 Art. 1º  - Fica desafetado de uso comum, passando a fazer parte do patrimônio da 
municipalidade, o  imóvel adiante descrito: 1.020,00 m2 (hum mil e vinte metros quadrados) que 
constitui a área total da Rua Voluntários da Pátria, localizado no Bairro São Judas Tadeu, 
perímetro urbano desta cidade, com a seguinte descrição: 
 
Ao Norte: com 12,00 m para a Rua Padre João Cripa 
Ao Sul: com para a Rua Joaquim Cardeal de Souza 
Ao Leste: com 85,00 m para a área do DETRAM 
Ao Oeste:      com 85,00 m  para os Lotes nº 01 e 13 da Quadra nº 08 e Alameda Santa  
                      Rita 
 
 Art. 2º  - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por objetivo o 
aproveitamento do seu espaço em conformidade com o interesse administrativo. 
  
 Art. 3º  - Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, revogada as disposições 
em contrário. 
 
  
 
   Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2007. 
 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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        LEI MUNICIPAL  Nº 1.340/2007, DE  28/11/200 7 
 
 

“Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal n º 652, de 
25/05/1991 e dá outras providencias”. 
 

 
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 eu sanciono a seguinte lei. 
 

 Art. 1º  - Fica  alterado  o  Art.  1º, da Lei 652/91,  que passa  a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
 Art. 1º - Fica Instituído o Conselho Municipal de Saúde em caráter permanente como órgão 
colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de 
Governo, integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde dos Estados, do   Distrito Federal  
e dos  Municípios,  com composição, organização e competência fixadas na Lei 8.142/90. 
 
 Art. 2º  - Fica alterado o Capítulo II, da Estrutura e Funcionamento e o Art. 3º da Lei 
652/91, que passa a vigora com a seguinte redação: 
 
 CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 
 
 Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde terá a seguinte composição: 
 
 I – de forma paritária e quadripartite, escolhidos por voto direto dos delegados de cada 
segmento na Conferência Municipal de Saúde, as representações no Conselho serão assim 
distribuídos:  
 

- 8 (oito) representantes de entidades de usuários do Sistema Único de Saúde (50% do 
total de conselheiros de acordo com a Resolução nº 33/92 do CNS); 

- 4  (quatro) representantes dos trabalhadores de Saúde Municipal (25% de Entidades 
dos Trabalhadores de Saúde); 

- 2 (dois)  representantes   de   prestadores  do  Sistema  Único  de  Saúde Municipal; 
- 2 (dois) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito Municipal 

(totalizando 25% dos representantes de Governo, de prestadores  
  

II – A   representação   de    órgãos    ou    entidades    terá    como    critério a 
representatividade, a  abrangência  e  a  complementaridade do conjunto de forças sociais, no 
âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De acordo as especificidades locais, aplicando o 
princípio da paridade, poderão ser contempladas, dentre outras, as seguintes representações: 
 

a) de associações de portadores de patologias; 
b) de associações de portadores de deficiências; 
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c) de entidades indígenas; 
d) de movimentos sociais populares organizados; 
e) movimentos organizados de mulheres, em saúde; 
f) de entidades de aposentados e pensionistas; 
g) de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais,  
           confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais; 
h) de entidades de defesa do consumidor; 
i) de organizações de moradores; 
j) de entidades ambientais; 
k) de organizações religiosas; 
l) de trabalhadores da área de saúde: associações, sindicatos, federações,  
           confederações e conselhos de classe; 
m) da comunidade científica; 
n) de entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais de campo de  
           estagio, de pesquisa e desenvolvimento; 
o) entidades patronais; 
p) de entidades dos prestadores de serviços de saúde, e 
q) de Governo. 

 
 III – Cada  segmento  poderá  ocupar  no  máximo  duas  vagas  no  Conselho Municipal 
de Saúde. 

 
 § 1º - Será considerada como existente, para fins de participação no Conselho Municipal 

de Saúde, a entidade regularmente organizada. 
 
 § 2º - O  Conselho   Municipal   de   Saúde  terá  uma   Mesa    Diretora   como órgão 

operacional de execução e implementação de suas decisões sobre o Sistema Único de Saúde do 
Município, eleita diretamente pela Plenária do Conselho e será composta de: 

  
- Presidente; 
- Vice-Presidente; 
- Secretário e, 
- Vice-Secretário 

 
 Art. 3º -  Fica  alterado  o  artigo  4º, da Lei 652/91, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
 Art. 4º - Os   membros   efetivos  e suplentes do Conselho Municipal de Saúde serão 

nomeados pelo Prefeito Municipal mediante indicação por escrito, pelos seus respectivos 
segmentos/entidades, de acordo com a sua organização ou seus fóruns próprios e 
independentes. 

 
 I – O mandato   dos Conselheiros  será  definido  no  Regimento  Interno  do Conselho, 

não devendo coincidir com o mandato do Governo Municipal, sugerindo-se a duração  de  dois  
anos,   podendo  os  Conselheiros  ser  reconduzidos,  a critério das respectivas representações. 
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 II – A ocupação do cargo de confiança ou de chefia que interfiram na autonomia 

representativa do Conselheiro dever ser avaliada como possível impedimento da representação 
do segmento e, a juízo da entidade, pode ser indicativo de substituição do Conselheiro. 

 
 III – A participação do Poder Legislativo e judiciário não cabe nos Conselhos de Saúde, em 

face da independência entre os Poderes. 
 
 IV – A presidência do Conselho Municipal de Saúde será atribuída ao conselheiro eleito 

pela planária do Conselho. 
 
 § 1º - O Secretário Municipal de Saúde como gestor do SUS no município é membro nato 

do Conselho Municipal de Saúde. 
 
 Art. 4º  - Fica alterado a Seção II “DO FUNDAMENTO”, dá nova redação aos seus artigos e 

acrescenta itens: 
 
 Art. 6º - Quarta Diretriz: Os Governos garantirão autonomia para o pleno funcionamento do 

Conselho Municipal de Saúde, dotação orçamentária, secretaria executiva e estrutura 
administrativa. 

 
 I – O Conselho de Saúde define, por deliberação de seu Plenário, sua estrutura 

administrativa e o quadro de pessoal conforme os preceitos da NOB de Recursos Humanos do 
SUS. 

 
 II – As formas de estruturação interna do Conselho de Saúde voltadas para a coordenação 

e direção dos trabalhos deverão garantir a funcionalidade na distribuição de atribuições entre 
conselheiros e servidores, fortalecendo o processo democrático, o que evitará qualquer 
procedimento que crie hierarquia de poder entre conselheiros ou permita medidas tecnocráticas 
no seu funcionamento. 

 
 III – A Secretaria Executiva é subordinada ao Plenário do Conselho de Saúde, que definirá 

sua estrutura e dimensão. 
 
 IV – O orçamento do Conselho de Saúde será gerenciado pelo próprio Conselho de 

Saúde. 
 
 V – O Plenário do Conselho Municipal de Saúde que se reunirá, no mínimo, a cada mês e, 

extraordinariamente, quando necessário, funcionará baseado em seu Regimento Interno 
aprovado. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros 
com antecedência. As reuniões plenárias são abertas ao público. 

                                                                                                                                                                                                                                           
 Art. 7º - O Conselho Municipal de Saúde exerce suas funções mediante o funcionamento 

do Plenário, que, além das comissões intersetoriais, estabelecidas na Lei nº 8.080/90, instalará 
comissões internas exclusivas de conselheiros, de caráter temporário ou permanente, bem como 
outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho para ações transitórias. Grupos de trabalho 
poderão contar com integrantes não conselheiros. 
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      Art 8º -  As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão adotadas mediante quorum 
mínimo da metade mais um de seus integrantes. 

 
 Art. 9º - Qualquer alteração na organização dos Conselhos de Saúde preservará o que 

está garantido em lei, e deve ser proposta pelo próprio conselho e botada em reunião plenária, 
para ser alterada em seu Regimento Interno e homologada pelo gestor do nível correspondente. 

 
 Art. 10 – A cada três meses, deverá constar das pautas a ser assegurado o 

pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo, para que faça prestação de 
contas em relatório detalhado contendo, dentre outros, andamento da agenda de saúde 
pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as 
auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede 
assistencial própria ou conveniada, de acordo como o artigo 12, da Lei nº 8.689/93, destacando-
se o grau de congruência com os princípios e diretrizes do SUS. 

 
 Art. 11 – O Conselho Municipal de Saúde, desde que com a devida justificativa, buscarão 

auditorias externas e independentes, sobre as contas e atividades do Gesto do SUS, ouvido o 
Ministério Público. 

 
 Art. 12 – O Pleno do Conselho Municipal de Saúde, deverá manifestar-se por meio de 

resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. As resoluções serão 
obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em 
um prazo de 30 (trinta) dias, dando-se-lhes publicidade oficial. Decorridoo prazo mencionado e 
não sendo homologada a resolução, nem enviada pelo gestor ao Conselho justificativa com 
proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram 
o Conselho Municipal de Saúde podem buscar a validação das resoluções, recorrendo, quando 
necessário, ao Ministério Público. 

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

contrário. 
 
 
   Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2007. 
 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.341/2007, DE 11/12/2007 
 
 

"Estima   a   RECEITA   e   fixa   a    DESPESA    do 
Município de Coxim-MS, para o exercício de 2008". 

   
MOACIR KOHL, PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE  MATO GROSSO DO 

SUL,  usando  das 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 2008, estima a receita e fixa a despesa em igual valor 
de R$ 39.316.260,00 (Trinta e nove milhões, trezentos e dezesseis mil e duzentos e sessenta 
reais) discriminados  pelos anexos integrantes desta Lei. 
 
 Art. 2º - A  Receita   decorrerá da  arrecadação de tributos e outras Receitas Correntes  e  
de  Capital,   na  forma  da  Legislação  vigente e das especificações constantes dos anexos 
desta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento: 
 

1         RECEITA DE TODAS AS FONTES 
 

1.1      RECEITAS CORRENTES 
 

- Receita Tributária R$ 4.307.060,00 
- Receita de Contribuições R$ 766.900,00 
- Receita Patrimonial R$ 889.100,00 
- Receita de Serviço R$ 11.400,00 
- Transferências Correntes R$ 32.171.500,00 
- Outras Receitas Correntes R$ 366.800,00 
  TOTAL R$ 38.512.760,00 
 

1.2       RECEITAS DE CAPITAL 
 

- Operações de Crédito R$ 378.000,00 
- Alienação de Bens R$ 6.400,00 
- Transferências de Capital R$ 2.204.000,00 
  TOTAL R$ 2.591.100,00 

 
1.3      RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 
 

- Receitas de Contribuições R$ 1.528.000,00
    TOTAL R$         1.528.000,00
 
TOTAL DE RECEITAS 

 
R$        

 
42.631.860,00
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1.4       REDUTORES 
 

- F.P.M. 
- ITR 

R$ 
R$         

1.695.000,00 
49.000,00 

- LEI KANDIR R$ 10.000,00 
- I.C.M.S R$ 1.560.000,00 
- I.P.I. Exportação R$ 1.000,00 

 
TOTAL  REDUTORES R$   -3.315.600,00 

 
TOTAL LIQUIDO  R$     39.316.260,00

 
 

Art. 3º - A DESPESA total do Orçamento ascende a R$ 39.316.260,00 (Trinta e   nove 
milhões,  trezentos e dezesseis mil e duzentos e sessenta reais) importando o Orçamento Fiscal 
em R$ 25.591.910,00 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil e novecentos e dez 
reais) e o Orçamento de Seguridade Social em R$ 13.724.350,00 (treze milhões, setecentos e 
vinte e quatro mil e trezentos e cinqüenta 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$ 33.582.510,00 
- Despesas de Capital R$ 5.533.750,00 
- Reserva de Contingência R$ 200.000,00 
TOTAL R$ 39.316.260,00 

 
DESPESAS POR ÓRGÃOS 

 
 I - PODER LEGISLATIVO 
 

0001 - Câmara Municipal R$ 1.840.000,00 
 
 II - PODER EXECUTIVO 
 

0020 - Gabinete do Prefeito R$ 2.329.400,00 
0030 – Sec. Mun. Desenv. Sust. e Infra-estrutura R$ 7.725.670,00 
0040 - Secretaria Municipal de Promoção Social  R$ 3.524.650,00 
0050 – Secretária Municipal de Saúde R$ 7.999.700,00 
0060 – Sec. Municipal de Educação R$ 7.369.000,00 
0070 – Secretária Municipal de Gestão R$ 5.360.440,00 
0099 – Reserva de Contingência  R$ 200.000,00 
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III – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
 
       0091 –  IPMC – Inst. Mun. de Prev. Serv. Coxim-MS              R$ 2.967.400,00 
 
   TOTAL  DA DESPESA COM  REC. TODAS AS FONTES       R$ 39.31 6.260,00 
 

 
 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$  31.383.560,00    R$  31.383.560,00 
002 Recursos do Estado        R$    1.571.800,00        R$    1.571.800,00 
003 Recursos da União        R$    6.301.900,00    R$    6.301.900,00 
004 Fontes Diversas        R$         59.000,00    R$         59.000,00 

 
TOTAL GERAL    R$  39.316.260,00               R$  39.316.260,00 

 
  
          Art. 6º - ocorrendo  alterações  na  legislação tributária em vigor, fica o Poder Executivo    
Municipal   autorizado   a   proceder  os  devidos  ajustes  na  execução orçamentária.  
 
 Art. 7º   - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: 
  
 I - abrir créditos adicionais na forma do Inciso II do Artigo 41 da Lei Federal nº 4.320 de 17 
de março de 1.964 e suplementares até o limite de 35% (trinta  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 e 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.  
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 Art. 8º - Para atualização dos Orçamentos dos Poderes Municipais, fica o Poder Executivo  
autorizado  a  abrir  créditos  suplementares ao orçamento de 2008, com recursos provenientes 
do excesso de arrecadação, limitados ao crescimento nominal da receita e excluídos do limite 
que trata o artigo anterior.  
 
 Art. 9º -  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. 10  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a representar o município nas operações de 
crédito, nos financiamentos e nas alienações, a proceder todos os atos para a perfeita 
representatividade do município.  
 
 Art. 11 – Promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou privadas,    
mediante   convênios,  observado   o   disposto   na   Lei   de   Diretrizes Orçamentárias   e,   
assinatura   de   convênios de mutua colaboração com órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, Estadual e Municipal.  
 
 Art. 12 - Ficam  aprovados,  conforme especificações e quadros anexos: 
  
  I - O  Orçamento  para  o  exercício   de  2008,  do INCAS – Instituto Municipal de 
Assistência Social de Coxim-MS,  que  estima  a  receita  e  fixa  a  despesa ,  no valor de R$ 
745.500,00 (setecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais). 
 
 I – O  Orçamento  para o exercício de 2008 da FUNRONDON – Fundação de Cultura, 
Desporto e Lazer Clarice Rondon, no valor de R$ 697.000,00 (Seiscentos e noventa e sete mil 
reais).  
 
 Art.  13  -  As   autorizações    contidas  nos  Artigos 7º, 8º e 9º desta Lei, são extensivas 
aos Orçamentos do instituto e  fundação  de que tratam os Incisos I e II do Artigo 12. 
 
 Art. 14 – Esta  Lei entra  em  vigor  em 1º de Janeiro de 2.008, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
   Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2007. 
 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº 1.342/2007, DE 18/12/2007 
 

 
            “Dá  denominação   de   Loteamento   Mariana   ao  N úcleo  
                                        Industrial e dá outras providencias”. 
 
 
 
 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 eu sanciono a seguinte lei. 
 
 Art. 1º - Passa  a  denominar-se  “Loteamento  Mariana”  o  imóvel  até então denominado 
“Núcleo Industrial”, com 04 há, e 5.790,00 m² (quatro hectares e cinco mil, setecentos  e noventa 
metros quadrados), remanescente do imóvel “Lote Mariana”, situado no perímetro urbano, 
constante na matrícula 16.141, do RGI local. 
 
 Art. 2º - Em relação  ao  loteamento  que  alude  o artigo anterior, fica o Poder Executivo 
Municipal  autorizado  a  parcela-lo  em  lotes  urbanos,   destinados  aos Programas de 
Habitação de Interesse Social, ressalvando a reserva institucional. 
 
 Art. 3º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a doação dos lotes 
proveniente do parcelamento da área do Loteamento Mariana, aos que se enquadrarem às 
exigências do Programa Habitacional de Interesse Social existente. 
 
 Art. 4º - Esta  Lei  entra  em  vigor   na  data  de  sua  publicação, revogadas disposições 
em contrário. 
 
 
 
   Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2007. 
 

 
 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº 1.343/2007, DE 18/12/2007 
 

 
“Dispõe  sobre  desafetação  de  Área   Verde 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  desafetado   do   uso   comum,   passando   a   fazer   parte da 
municipalidade,  o  imóvel adiante descrito : Área Verde com área de 30.235,80 m² (trinta mil, 
trinta e cinco metros e oitenta centímetros quadrados), próximo a Quadra nº 57,  ao  lado  
esquerdo  da BR 163 (no sentido Coxim/Campo Grande), bairro Nova Coxim, nesta Cidade,   
dentro dos seguintes limites e confrontações : 
 
 Ao Norte : (lado direito): com 110,54 m (marcos 04 e 05) dividindo com terras de Albertino 
A Gomes e Outros 
 Ao Sul (lado esquerdo): com 22,00 m para a Rua 5 e 45,50 m (marcos 03 e 04)  
 Ao Leste (Frente) : com 102,00 m para a Rua 3 e 233,00 m para a Rua 5 
 Ao Oeste (Fundo) : com 356,81 m  (marcos  04 e 05) dividindo com terras de Albertino A 
Gomes  
 
 Parágrafo Único – A  desafetação  de  que trata o “caput” deste artigo, será destinada a 
construção de 50 (cinqüenta) casas populares. 

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

contrário. 
 
   Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2007. 
 
 

 
Engº Agrº MOACIR KOHL 

Prefeito Municipal 
Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº 1.344/2007, DE 18/12/2007 
 

 
 

“Autoriza o  Poder  Executivo  Municipal  a  abrir créditos adicionais 

suplementares 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 eu sanciono a seguinte lei. 

 

 Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir  créditos adicionais 

suplementares em mais  5% (cinco por cento) do Orçamento Geral do exercício de 2007.  

  

 Art. 2º -  Os recursos para dar cobertura da presente proposta são os referidos nos Incisos 

I a III,  do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64. 

 

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

em contrário. 

 

 

   Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2007. 

 

 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº 1.345/2007, DE 18/12/2007 
 

 
“Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Muni cipal a realizar a 
confissão de débito previdenciário e firmar termo d e parcelamento em 
pagamento ao Instituto Municipal de Previdência  do s  Servidores  
Públicos de Coxim MS, e dá outras Providências”. 

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

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica municipal de Coxim MS, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a firmar termo de confissão de 

dívida previdenciária, e realizar o parcelamento dos débitos existente até o  presente  momento,  
devidas  pelo  Ente Federativo e não repassados à unidade gestora até o presente momento, e 
depois de devidamente atualizados com base no Índice de atualização monetária dos tributos 
municipais, acrescidos de juros de 1% ao mês, de acordo com as regras estabelecidas em Lei do 
Ente Federativo, desde que observados, para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS 
sendo os valores e parcelas estipuladas em instrumentos próprios, os seguintes critérios: 

 
§ 1º - Excepcionalmente,  os débitos oriundos de contribuições devidas pelo ente 

federativo e de contribuições descontadas dos segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas,  
referentes  às  competências  até  dezembro  de  2004,   poderão ser parcelados  em  até 240 
(duzentas e quarenta) e em até 60 (sessenta) prestações mensais, respectivamente; 

 
§2º - Após dezembro de 2004, o número máximo de 60 (sessenta) parcelas mensais,  

iguais  e  sucessivas,  sendo  no  máximo  de quatro parcelas para cada competência em atraso 
cumulativamente, dos valores devidos pelo Ente referente às suas próprias contribuições; 

 
§3º - Aplicação,  sobre  o  valor  de  cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, 

de índice de atualização legal, para preservar o valor real do montante parcelado, e de juros; 
 
§4º - previsão das medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das 

prestações ou descumprimento das demais regras do acordo, inclusive a incidência multa de 2% 
e, de juros de mora sobre as prestações vencidas e não pagas;  

 
Art.2º Fica desde já autorizado a serem descontados diretamente do FPM (Fundo  de  

Participação  dos  Municípios),  os   valores  objetos  dos  parcelamentos devidamente 
atualizados. 

 
Art.3º -O acordo do parcelamento deverá ser acompanhado de demonstrativos que 

discriminem, por competência, os valores originários, as atualizações, os juros e o valor total 
consolidado. 
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Art.4º  - O vencimento da 1ª parcela dar-se-á, no máximo, até o último dia útil ao mês 

subseqüente ao da publicação da lei ou termo de acordo ou confissão de dívida e parcelamento. 
 
Art.5º - Não  poderão  ser  objeto   do   acordo   de  que  trata  o  caput, as contribuições 

descontadas dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas a partir de janeiro de 2005. 
 
Art.6º - Na  hipótese  de  inexistência   de   previsão   estabelecida   na  Lei 

Complementar 067/2005, que defina regras de parcelamento, serão aplicadas, no que couber, as 
regras definidas para o RGPS. 

 
Art.7º - Fica  ainda   o   Poder   Executivo   Municipal   autorizado   a   proceder os 

ajustes e baixas contábeis no Balanço do Município de Coxim em virtude das operações 
celebradas e autorizadas por esta lei. 

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

em contrário. 
 
 
 

   Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2007. 
 
 

 
 

Engº Agrº MOACIR KOHL 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


