
      
    ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.392/2009,  DE 16/01/2009 
 
 

 
DISPÕE SOBRE REGIME DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS . 

 
 
 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão , Prefeita Municipal de Coxim - 
Estado de Mato Grosso do Sul,  FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte Lei: 
 
 

CAPÍTULO I 
DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 
 
 Art. 1º - O Suprimento de Fundos consiste no repasse financeiro a servidor 
credenciado, para pagamento de despesas que não possam submeter-se ao processo 
normal, sempre precedida de empenho na classificação orçamentária própria, e sua 
concessão implica  delegação de competência, pelo ordenador de despesas, ao 
responsável pela sua aplicação para realizar despesas até o montante concedido,  e só 
se aplica nos seguintes casos: 
 

I - despesas miúdas de pronto pagamento; 
II - despesas extraordinárias ou urgentes; 
III - despesas de viagem. 
IV - despesas eventuais de gabinete 

   
 § 1º - Consideram-se despesas miúdas de pronto pagamento, aquisições de 
materiais de consumo em pequenas quantidades para atendimento de necessidade 
imediata; os pequenos serviços de terceiros em geral indispensáveis ao funcionamento 
normal das ações do órgão ou entidade integrante da administração municipal. 
 
 § 2º - Constituem despesas extraordinárias ou urgentes, as que possam 
ocasionar prejuízo à Municipalidade ou interromper o curso do atendimento dos serviços 
a cargo do órgão responsável, caso não se realizem imediatamente, como calamidades 
públicas ou outras de natureza urgente. 
 
 § 3º - Consideram-se despesas de viagem, aquelas pertinentes e necessárias ao 
deslocamento do servidor e a manutenção do veículo utilizado para o seu  transporte, 
bem como no caso  de deslocamento de equipe ou delegação  representando o 
Município em eventos esportivos e culturais , exceto diárias. 
 
 § 4º - Consideram-se despesas eventuais de gabinete aquelas relativas com a 
realização de congressos, simpósios, cursos, exposições e outros eventos esportivos e 
culturais; aquisições de diplomas, condecorações, medalhas e prêmios.  
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 Art. 2º. -  O Suprimento de Fundos poderá ser concedido até o valor de 25 (vinte e 
cinco) UFM (unidades fiscais municipais), para atendimento de despesas miúdas de 
pronto pagamento, extraordinárias ou urgentes, de viagens e eventuais de gabinete. 
 
 Parágrafo Único - o valor de cada comprovante da despesa do Suprimento de 
Fundos, concedido com base nos incisos I, II,III e IV, do artigo anterior, não poderá 
exceder a 8 (oito) UFM (unidades fiscais municipais). 
    
 Art. 3º - Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser adquirido 
através de Suprimento de Fundos. 
 
 Art. 4º - O Suprimento de Fundos será empenhado à conta do elemento de 
despesa própria, escriturado como despesa efetiva no sistema financeiro, e como 
registro de responsabilidade no sistema compensado e não poderá ter aplicação 
estranha ao fim a que se destina. 
 
 Parágrafo Único - A responsabilidade do tomador de Suprimento de Fundos, será 
registrada no sistema compensando, até que se cumpra as disposições do art. 8º, deste 
decreto. 
 
 Art. 5º - Para os objetivos desta Lei, o empenho de Suprimento de Fundos correrá 
à conta dos seguintes créditos orçamentários: 
 

I  - Elemento – 3390 -30 - Material de Consumo 
II  - Elemento – 3390 -36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
III - Elemento – 3390 -39 - Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica 

 
 

CAPÍTULO II 
DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO 

 
 
 Art. 6º - O Suprimento de Fundos será concedido para atendimento de despesas 
que se qualifiquem e se enquadrem nas hipóteses do art. 1º deste decreto, devendo o 
interessado, formular requisição à autoridade competente, através do formulário 
MODELO I – CONCESSÃO DE SUPRIMENTO, cujos requisitos deverão ser 
preenchidos corretamente. 
 
 Parágrafo Único - Não se concederá Suprimento de Fundos: 
 
 I - a servidor em alcance; 
 
 II - a servidor que esteja respondendo a inquérito administrativo. 
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 Art. 7º - Ao efetuar o pagamento, sob quitação, ao servidor suprido, o que se dará 
por cheque nominativo, a Tesouraria fornecerá a este, uma via da Nota de Empenho. 
 
 Art. 8º - O servidor suprido é obrigado a prestar contas através do formulário 
MODELOS II e III – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO da - prestação de Contas – e 
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS PAGAS, de sua aplicação, sujeitando-se à tomada 
de contas, se não o fizer no prazo fixado e será o responsável pela correta aplicação dos 
recursos. 
 
 Art. 9º - A baixa da responsabilidade individual do tomador de Suprimento de 
Fundos , no sistema de escrituração contábil, se dará, somente, após a aceitação da 
respectiva prestação de contas, pela Contabilidade, sem prejuízo do julgamento de sua 
regularidade, pelo Tribunal de Contas do Estado, quando julgar as contas dos 
responsáveis. 
 

CAPÍTULO III 
DA APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 
 
 Art. 10 - Os Suprimentos de Fundos serão aplicados rigorosamente, em despesa 
compatível com a classificação orçamentária indicada na Nota de Empenho, sendo 
vedada a aplicação de recursos em fins estranhos aos que se destina, sob pena de 
glosa, levando-se a importância glosada a débito do responsável pela movimentação do 
suprimento, que deverá repor seu valor, independentemente das sanções disciplinares 
ou legais cabíveis. 
 
 Parágrafo Único - Os Suprimentos de Fundos somente poderão ser aplicados no 
exercício financeiro em que foram concedidos, exceção feita a hipótese de viagem de 
servidor municipal que, no interesse do serviço, ultrapassar o final de ano afastado de 
sua sede de trabalho. 
 
 Art. 11 - Na aplicação do Suprimento de Fundos, deverão ser observadas as 
seguintes exigências: 
 

I - o documento fiscal da prestação de serviço ou de fornecimento de material 
emitida em nome da Prefeitura deverá conter no verso, o atestado de que o 
serviço foi executado ou o material recebido, assinado pelo responsável pelo 
controle da execução dos serviços ou pela aplicação do material.  
 
II - nos casos em que, de acordo com a lei, haja retenção na fonte, de tributos e 
outros descontos, deverá o responsável pelo Suprimento de Fundos promover o 
recolhimento, a quem de direito das retenções havidas, devendo juntar às 
prestações de contas os respectivos comprovantes; 
 
III - deverão acompanhar a Relação de Despesas Pagas, MODELO - III, as notas 
fiscais (1ª via) ou recibos, devidamente rubricados pelo responsável pelo 
Suprimento de Fundos. 
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IV - a Relação de Despesas Pagas deverá ser vistada pelo superior hierárquico 
imediato do suprido. Não se adotará essa exigência quando o tomador do 
Suprimento de Fundos for Secretario Municipal ou exercer cargo superior ou 
equivalente; 

 
 Art. 12 - O responsável por suprimento de fundos que tiver despesa glosada, 
poderá ressarcir ao erário por meio debito consignado em folha de pagamento.  
 
 Art. 13 - Os Suprimentos de Fundos indicados nos incisos I, II e IV do art. 1º, 
serão aplicados no prazo máximo de 30 dias, contados a partir do recebimento do 
numerário pelo suprido. 
 
 Art. 14 - Os Suprimentos de Fundos que se enquadrarem no inciso III, do art.1º, 
serão aplicados, somente no período da viagem, compreendido entre o dia da partida e 
o do retorno. 
 
 Art. 15 - Os responsáveis por Suprimento de Fundos, vencidos os prazos 
estipulados nos artigos 13 e 14 desta Lei, terão 10 (dez) dias para elaboração e 
apresentação de suas prestações de contas. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
 
 Art. 16 - Os responsáveis por Suprimento de Fundos serão considerados em 
alcance se não apresentarem sua prestação de contas no prazo fixado no Art. 15 desta 
Lei, hipótese em que o setor contábil da Prefeitura, promoverá a tomada de contas, para 
cumprimento das exigências contidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. 
 
 Art. 17 - A Prestação de Contas será composta dos seguintes elementos: 
 

I - encaminhamento da Prestação de Contas pelo responsável por Suprimento de 
Fundos - formulário MODELO II e III, dirigido ao Setor Contábil; 
 
II - Relação de Despesas Pagas, acompanhadas dos comprovantes, MODELO III; 
III - 1ª via dos comprovantes das despesas feitas(Nota Fiscal/Recibo MODELO 
IV), numerados em ordem crescente e relacionados no modelo III; 
 
IV - via da Nota de Empenho; 
 
V - guia de recolhimento de saldo, se for o caso, emitida e recolhida pela 
Tesouraria. 
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 Parágrafo Único - Os comprovantes de despesa serão expedidos em nome da 
Prefeitura Municipal de Coxim – Suprimento de Fundos, e não poderão conter rasuras, 
emendas ou entrelinhas. 
 
 Art. 18 - No documento comprobatório da despesa, deverão ser especificados, 
detalhadamente, os materiais adquiridos e os serviços executados, com a discriminação 
da quantidade, preço unitário e total. 
 
 Art. 19 - O prazo para comprovação do Suprimento de Fundos não ultrapassará o 
último dia útil do mês de dezembro do ano financeiro em que for concedido, ressalvado 
o disposto no parágrafo único do art. 10. 
 
 Parágrafo Único - No máximo, no último dia útil do mês de dezembro, os saldos 
não aplicados, serão recolhidos à Tesouraria. 
 
 Art. 20 - Os saldos em poder de servidores, após o dia indicado no artigo anterior, 
serão considerados em alcance, ficando os responsáveis, até o recolhimento, sujeitos a 
juros de mora, correção monetária e demais cominações legais e cabíveis. 
 
 Art. 2l - O recolhimento de saldos que se verificar dentro do exercício da 
concessão do suprimento, será considerado como anulação parcial do respectivo 
empenho, revertendo o valor da anulação, ao crédito orçamentário próprio. Havendo 
recolhimento de saldo de suprimento em exercício posterior ao de sua concessão, será 
classificado como Receitas Diversas do exercício em que se deu o recolhimento. 
 
 Art. 22 - Cabe ao Setor de Contabilidade, com base na legislação vigente e nas 
disposições desta Lei, examinar as prestações de contas e expedir o Certificado de 
Aceitação, de que trata o artigo 9º desta Lei. 
 
 Parágrafo Único - As irregularidades detectadas nas prestações de contas, darão 
causa ao cumprimento de exigências formais pelo responsável ou a impugnação parcial 
ou total da prestação de contas. 
 
 Art. 23 - Dão causa ao cumprimento de exigências formais: 
 

I - a falta de cumprimento das formalidades que dão ao documento ou à 
prestação de contas, cunho de autenticidade, legitimidade e legalidade, tais 
como: atestado de prestação de serviço, visto, assinatura, recibo, engano de 
cálculo e outras da espécie, que possam ser reparados sem modificação da 
estrutura da prestação de contas e, ainda, dos que não pressuponham a 
existência de fraude, má fé ou dolo, cometidos com o propósito de ludibriar a 
ação fiscalizadora; 
 
II - a eventual ausência de qualquer documento que deva integrar a prestação de 
contas, como um todo. 
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 Art. 24 - Dão causa à impugnação parcial ou total: 
 

I - rasura de documentos, no que diz respeito a valores, datas, recibos e outras 
que induzam à pressuposição de fraude, de má fé ou dolo, por parte do servidor 
suprido; 
 
II - pagamento de despesas que não se enquadram na finalidade do Suprimento 
de Fundos; 
 
III- pagamento de despesa cujo documento haja sido emitido com data anterior ao 
recebimento do suprimento; 
 
IV - pagamento de despesa após o limite para aplicação do suprimento; 
 
V - outras irregularidades de que resultem inábeis quaisquer comprovantes de 
despesa. 

 
 Parágrafo Único - O responsável por suprimento, na hipótese de impugnação 
parcial ou total, recolherá à Tesouraria, o valor impugnado, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar do recebimento da impugnação. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 
 Art. 25 - O setor contábil, tão logo receba a prestação de contas do suprido, 
promoverá: 
 

I - o registro necessário para fins de controle da prestação de contas, para que 
não seja concedido novo suprimento a servidor que tenha dois por comprovar; 
 
II - a análise da aplicação do Suprimento de Fundos podendo baixar o processo 
em diligência ou impor as impugnações que, nos termos desta Lei, julgar 
recomendáveis. 
 

 
 Art. 26 - Julgada regular a prestação de contas, cabe a emissão do Certificado de 
sua aceitação, que servirá para baixa de registro do sistema compensado. 
 
 Parágrafo Único - A expedição do Certificado de que trata este artigo, não elide a 
ação do Tribunal de Contas e nem exime o responsável pelo suprimento, de suas 
obrigações legais. 
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 Art. 27 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 

       Gabinete da Prefeita Municipal, em  16  de janeiro de 2009. 

 
 
 
                           
    Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
           Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.393/2009,  DE 16/01/2009 
 

 
“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO 
ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2009 E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS” 
 

 
 
 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão , Prefeita Municipal de Coxim - 
Estado de Mato Grosso do Sul,  faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1° - Fica o poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial  ao 
orçamento anual do exercício de 2009 até o montante de .R$ 863.000,00 (Oitocentos e 
Sessenta e Três Mil Reais) utilizando recursos proveniente da anulação total ou parcial 
de dotação de acordo com o inciso III parágrafo 1º do   Art 43 da lei Federal nº 4.320 de 
17 de março de 1964. 
 
 Art. 2° - Fica o Poder Executivo Autorizado a abrir no Orçamento Anual de 2009, 
Elemento de Despesa nos Programas de Trabalho especificados abaixo: 
 
60         Secretaria Municipal de Educação 
60.102 Fundo Nacional de Valorização do Ensino Básico – FUNDEB 
12.361.0015-2079 - Manutenção do Ensino Fundamental (40%) 
3.1.90.92  - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 69.500,00 
12.361.0015-2081 - Manutenção do Ensino Fundamental (60%) 
3.1.90.92 -  Despesas de Exercícios Anteriores R$ 167.500,00 
12.365.0016-2093 - Coordenação e Manutenção da Educação Infantil (40%) 
3.1.90.92  - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 62.500,00 
12.365.0016-2094 - Coordenação e Manutenção da Educação Infantil (60%) 
3.1.90.92  - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 70.500,00 
 
Total   R$ 370.000,00 
 
50         Secretaria Municipal de Saúde Pública 
50.102 Fundo Municipal de Saúde  
10.301.0019-2059 – Manutenção do Bloco de Atenção Básica 
3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 493.000,00 
 
Total  R$ 493.000,00 
 
Total Geral  R$ 863.000,00 
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  Art. 3° - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anteriores 
decorrerão da anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias: 
 
 
60        Secretaria Municipal de Educação 
60.102 Fundo Nacional de Valorização do Ensino Básico – FUNDEB 
12.361.0015-2081 - Manutenção do Ensino Fundamental (60%) 
3.1.90.11 – Vencimentos e vantagens fixa – Pessoal Civil R$ 370.000,00 
 
Total  R$ 370.000,00          
 
 
Secretaria Municipal de Saúde Pública 
50.102 Fundo Municipal de Saúde  
10.301.0019-2059 – Manutenção do Bloco de Atenção Básica 
3.1.90.11 – Despesas de Exercícios Anteriores 493.000,00 
 
Total  R$ 493.000,00 
 
Total Geral  R$ 863.000,00 
 
 Art. 4º - Fica alterado o Plano Plurianual 2006 a 2009 de acordo com as os 
valores constantes desta lei a partir da sua publicação.  
 
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Art. 6º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

  Gabinete da Prefeita Municipal, em  16  de janeiro de 2009. 

 
 
 
                           
     Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
            Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.394/2009,  DE 16/01/2009 
 

 
“Estabelece critérios para atendimento social 
emergencial e dá outras providências”. 

 
 

Dinalva Mourão, Prefeita Municipal de Coxim – Estad o de Mato Grosso do 
SUL, no uso de suas atribuições legais constantes na Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 

Art. 1°  - Fica criado o Programa SALVE COXIM, voltado para atendimento e 
atenção às famílias carentes, idosos, pessoas com deficiências, defesa da criança e do 
adolescente, gestantes, nutrizes e crianças menores de sete anos de idade, em situação 
de vulnerabilidade social,  

 
Parágrafo único  - O Programa SALVE COXIM integrará a rede de assistência 

social do município em estreita articulação com a rede local de proteção social articulada 
com o SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

 
Art. 2°  - O Programa SALVE COXIM tem como ação básica o atendimento 

emergencial, voltado para famílias e pessoas em situação de risco, em situação de 
miséria, vítimas de catástrofes, decorrentes situações emergenciais como a perda da 
renda familiar ou de doenças graves ou em outra situação em que se fizer necessário o 
benefício, as quais serão atendidas com auxílio nutricional, auxílio financeiro de 
complementação de renda familiar; auxílio financeiro para as despesas de manutenção 
necessárias para sobrevivência e condições básicas de moradia e infra-estrutura, 
despesas de saúde e de transporte aos doentes em busca de tratamento. 

 
Art. 3°  - Os auxílios financeiros referidos no art. anterior terão caráter 

emergencial com limite de 04 (quatro) UFM – Unidade Fiscal do Município, por família ou 
pessoa, por um período não superior a seis meses em cada exercício financeiro e 
poderão ser pagos em espécie ou em gêneros de primeira necessidade. 

 
Art. 4°  - O atendimento emergencial será realizado pela Secretaria de 

Assistência Social, a quem compete o cadastramento de famílias e pessoas a serem 
atendidas, a emissão de laudo, onde deverá ser especificado o tipo de atendimento a 
ser realizado e o período necessário. 

 
§ 1° - Só poderão ser beneficiários do Programa SALVE COXIM aqueles que 

tenham renda familiar “per capita” mensal não superior a ¼ (um quarto) do salário 
mínimo vigente ou que esteja desempregado, doente, vítima de catástrofes, em situação 
de miséria ou de risco, mesmo que sejam beneficiários de outros programas federais ou 
estaduais cujo auxílio seja insuficiente naquele momento de vulnerabilidade ou de 
emergência. 
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§ 2° - Nenhum auxílio ou benefício do programa poderá ser concedido sem a 

devida caracterização da situação do beneficiário, no cadastro da Secretaria de 
Assistência Social e laudo emitido por assistente social. 

 
§ 3° - Os beneficiários do Programa referido nesta lei poderão participar de 

ações de capacitação e projetos de inclusão social da rede de assistência social do 
município, de conformidade com as políticas do SUAS – Sistema Único de Assistência 
Social. 

 
§ 4° - A Secretaria de Assistência Social deverá se articular com as Secretarias 

de Educação e Saúde de forma a proporcionar a inclusão social dos beneficiários do 
Programa SALVE COXIM elaborando normas de operacionalização do Programa.   

 
§ 5° - Não poderão ser beneficiários do Programa SALVE COXIM servidores 

públicos municipais, estaduais ou federais.  
 
Art. 6°  - As despesas previstas nesta lei correrão à conta das dotações próprias 

do orçamento vigente. 
 
Art. 7°  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as 

disposições em contrário. 
 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, em  16  de janeiro de 2009. 

 
 
 
                           
     Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
            Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.395/2009,  DE 27/01/2009 
 

 
“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências”. 

 
 

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

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

municipalidade, o imóvel adiante descrito: Quadra nº 72, ÁREA VERDE com área de 
35.222,47 m² (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e dois metros e quarenta e sete  
centímetros quadrados), matrícula nº 21.431, localizada próxima à Quadra nº 33, no 
Bairro Nova Coxim, nesta cidade, dentro dos seguintes limites e confrontações: 

 
Ao Norte: (lado esquerdo) com 168,40 metros (marcos 09 e 10), dividindo com  
                o Bairro Piracema; 
Ao Sul: (lado direito) com 40,00 metros,  dividindo  com  a  Área  Institucional e  
             92,50 metros para a Rua 26; 
Ao Leste: (frente) com 246,85 metros para a faixa do domínio da BR-163;  
Ao Oeste: (fundo) com   204,00     metros    dividindo  com  terras  de Albertino  
                 Antônio Gomes e outros. 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 
 
 

 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  27  de janeiro de 2009. 

 
 
 

 
Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.396/2009,  DE 27/01/2009 
 

 
“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências”. 

 
 

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

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

municipalidade, o imóvel adiante descrito:  uma área de 30.235,80 m² (trinta mil, 
duzentos e trinta e cinco metros e oitenta centímetros quadrados, ÁREA VERDE, 
matrícula nº 21.428, localizada próxima à Quadra nº 57, lado esquerdo da BR-163 – 
Coxim/Campo Grande, no Bairro Nova Coxim, nesta cidade, dentro dos seguintes limites 
e confrontações: 

 
Ao Norte: (lado direito) com 110,54 metros (marcos 04 e 05), dividindo com  
                terras de Albertino Antônio Gomes e outros; 
Ao Sul: (lado esquerdo) com 22,00 metros para a Rua 5, e 45,50 metros  
             (marcos 03 e 04),  dividindo com de Albertino Antônio Gomes; 
Ao Leste: (frente) com 102,00 metros para a Rua 3, e 233,00 metros para a Rua 

5; 
Ao Oeste: (fundo)  com   356,81 metros (marcos 04 e 05), dividindo com terras  
                 de Albertino Antônio Gomes. 
 
Art. 2º A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por objetivo a 

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

disposições em contrário. 
 
 

 
 
 

  Gabinete da Prefeita Municipal, em  27  de janeiro de 2009. 

 
 
 
                           
     Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
            Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.397/2009,  DE 27/01/2009 
 

 
“Regulamenta a alínea “e” do inciso III do artigo 
60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para instituir o Piso Salarial 
Profissional Nacional para os Profissionais do 
Magistério Público da Educação Básica”. 

 
Dinalva Mourão, Prefeita Municipal de Coxim – Estad o de Mato Grosso do 

SUL, no uso de suas atribuições legais constantes na Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 

Art. 1°  - Esta Lei regulamenta o Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica da Rede Municipal de Coxim a 
que se re3fere a alínea “e” do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.  

 
Art. 2º  - O Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do 

Magistério Público da Educação Básica da Rede Municipal de Coxim será de R$ 950,00 
(novecentos e cinqüenta reais) mensais para a formação em nível médio, na modalidade 
normal, prevista no artigo 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

 
§ 1º - O Piso Salarial Profissional Nacional é o valor abaixo do qual o município 

não poderá fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação 
Básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 

 
§ 2º - Por Profissionais do Magistério Público da Educação Básica entendem-se 

àqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico. 
a) a docência e direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, 

orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das Unidades Escolares 
de Educação Básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 
determinada pela lei federal de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 
§ 3º - Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 

2/3 (dois terços) da carga horária para o desenvolvimento das atividades de interação 
com os educandos. 

 
§ 4º - As disposições relativas ao Piso Salarial de que trata esta Lei serão 

aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério Público 
da Educação Básica alcançada pelo artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47 de 5 de julho de 2005.  
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Art. 3º  - O valor que trata o artigo 2º desta Lei passará a vigorar a partir do dia 1º 

de janeiro de 2009.  
 
Art. 4º  - O Município deverá elaborar ou adequar aos seus Planos de Carreira e 

Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o 
cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do Magistério 
Público da Educação Básica, conforme disposto no parágrafo único do artigo 206 da 
Constituição Federal. 

 
Art. 5º  - O Piso Salarial de que trata esta Lei será atualizado anualmente no mês 

de janeiro a partir de 2010, conforme estatuído no artigo 5º da Lei nº 11.738/2008.  
 
Art. 6º  - Na eventualidade do município não possuir disponibilidade orçamentária 

para cumprir o valor fixado no artigo 2º desta Lei, deverá justificar sua necessidade e 
incapacidade junto ao Ministério da Educação, através de planilhas de custos 
requerendo a complementação necessária para cumprir o valor previsto nesta Lei. 

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

 
 

 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  27  de janeiro de 2009. 

 
 
 
 
Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.398/2009,  DE 18/02/2009 
 

 
“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências”. 
 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 

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

sanciono a seguinte lei. 

 

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

municipalidade, o imóvel adiante descrito: Quadra V, (ÁREA VERDE) com área de 

7.035,54 m2 (sete mil, trinta e cinco metros e cinquenta e quatro centímetros 

quadrados), localizado com frente para Travessa das Perdizes, com a Rua Brasília, Rua 

Dourado e Travessa Mutum, no Jardim São Paulo, matrícula nº 22.588 dentro dos 

seguintes limites e confrontações: 

 

Ao Norte: (lado esquerdo) com 100,00 m para a Travessa Mutum; 

Ao Sul: (lado direito)  com 104,40 m para a Rua Dourado; 

Ao Leste: (fundo)  com 59,45 m para a Travessa das Perdizes e  

Ao Oeste: (frente)  com 78,80 m para a rua Brasília 

 

 Art. 2º  - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por objetivo a 

construção de casas populares. 

 

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

disposições em contrário. 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  18  de fevereiro de 2009. 

 
 
 
    Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
  Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.399/2009,  DE 18/02/2009 

 
 

 
“Autoriza o Executivo Municipal a desenvolver ações  
para implementar o Programa de Subsidio a Habitação  
de Interesse Social – PSH, estabelecido pela Lei Fe deral 
nº 10.998, de 15 de dezembro de 2004”. 
 
 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - O Executivo Municipal fica autorizado a desenvolver todas as ações 
necessárias para construção de unidade habitacionais, implementadas por intermédio do 
Programa de Subsidio a Habitação de Interesse Social – PSH, mediante Convênio 
firmado com Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco do Brasil, como agentes 
repassadores do referido programa e/ou do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, na 
forma definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 
 
 Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a aportar aos benefícios 
selecionados pelo Programa, recursos financeiros, bens ou serviços economicamente 
mensuráveis, visando a complementação dos recursos necessários à construção de 
unidades habitacionais. 
 
 § 1º - Os recursos financeiros a serem aportados não poderão ultrapassar o valor 
de R$ 3.000,00 (três mil reais) por beneficiário e a eles serão transferidos diretamente, 
de acordo com as clausulas a serem estabelecidas no Convênio firmado com 
Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 
 
 § 2º - As áreas a serem utilizadas no PSH deverão conter a infra-estrutura 
necessária estabelecida na legislação municipal. 
 
 Art. 3º -  Os projetos de habitação popular dentro do PSH serão desenvolvidos 
mediante planejamento global, podendo envolver as Secretarias Municipais de Obras, 
Planejamento, Receita, Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, cujas 
unidades habitacionais não poderão ter área útil construída, inferior a 28 m2 (vinte e oito 
metros quadrados). 
 
 Art. 4º  - Os investimentos relativos a cada unidade, integralizados pelo Poder 
Público Municipal, a titulo de complementação necessária para construção das unidades 
habitacionais, não serão ressarcidos pelos beneficiários contemplados, em 
conformidade com o estabelecido pela política Municipal de Habitação, vigente. 
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 Parágrafo Único  – As unidades habitacionais que serão construídas no âmbito 
deste Programa, ficarão isentas do pagamento do alvará de construção, do habite-se e 
do ISSQN incidente sobre as mesmas. 
 
 Art. 5º -  O Executivo Municipal fica autorizado a compromissar a doar lotes de 
terrenos de sua propriedade aos beneficiários contemplados pelo Programa PSH, de 
acordo com os requisitos estabelecidos pela Política Municipal de Habitação vigente. 
 
 Art. 6º -  Só poderão ser beneficiados pelo Programa de Subsidio a Habitação de 
Interesse Social – PSH, pessoas ou famílias que atendam ao estabelecido no referido 
programa e atendam os requisitos estabelecidos pela Política Municipal de Habitação 
vigente. 
 
 Art. 7º -  As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por 
conta de dotações consignadas no orçamento vigente suplementadas, se necessário. 
 
 Art. 8º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  18  de fevereiro de 2009. 

 
 
 
    Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
  Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.400/2009,  DE 20/02/2009 

 
 

“Autoriza o pagamento de abono aos agentes 
comunitários de saúde e dá outras providencias”. 
 

 
 A PREFEITA 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 conceder abono de periodicidade 
anual aos servidores ocupantes do cargo efetivo de agente comunitário de saúde, 
equivalente ao repasse do incentivo financeiro para o Programa Agente Comunitário de 
Saúde, recebido da União como parcela extra anual. 
 
 § 1º - O pagamento do abono referido neste artigo deverá obedecer a 
proporcionalidade dos meses trabalhados ao longo do ano, correspondendo a um onze 
avos por mês trabalhado, considerando como um mês a parcela igual ou superior a 
quinze dias. 
 
 § 2º - A parcela extra do incentivo financeiro referente ao exercício de 2009 
deverá ser paga aos agentes comunitários de saúde que exerceram suas atividades ao 
longo do ano, como efetivos, contratados ou ocupantes de cargo em comissão. 
 
 § 3º - O abono referido no caput só poderá ser pago se houver repasse da parcela 
extra do incentivo financeiro pela União. 
 
 Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um abono mensal aos 
servidores ocupantes do cargo efetivo de agente comunitário de saúde no valor de R$ 
100,00 (cem reais) com recursos próprios do município, que passará a integrar a 
remuneração do servidor. 
 
 Parágrafo Único – no mês de fevereiro de 2009 o abono referido no caput será 
de R$ 200,00 (duzentos reais). 
 
 Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um abono mensal aos 
servidores ocupantes do cargo efetivo de agente comunitário de saúde equivalente ao 
valor recebido como incentivo financeiro ao agente comunitário de saúde do Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul, enquanto houver repasse desse incentivo. 
 
 Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do orçamento 
vigente neste exercício e deverá ser incluído nos orçamentos futuros. 
 
 
 
 



        
    ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

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

Gabinete da Prefeita Municipal, em  20  de fevereiro de 2009. 

 
 
 
    Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
  Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.401/2009,  DE 20/02/2009 

 
 

Autoriza o Poder Público a parcelar débitos junto 
à Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A 
- ENERSUL e dá outras providências. 

 
 

DINALVA GARCIA LEMOS DE MORAIS MOURÃO, Prefeita Municipal de Coxim, 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  Fica o Poder Executivo Autorizado, em nome do Município de Coxim/MS, a 
contrata a Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul, Termo de Acordo e 
Parcelamento de Débitos até o valor de R$ 396.973,27 (trezentos e noventa e seis mil, 
novecentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), com o objetivo de regularizar 
os débitos existentes até o mês de janeiro/2009, referente ao fornecimento de energia 
elétrica de iluminação pública e consumo dos prédios públicos municipais. 
 

§ 1º - O parcelamento autorizado no "caput" deste artigo terá duração de 24 (vinte 
e quatro) meses de amortização. 

 
§ 2º - Sobre o valor parcelado correrá juros de 1% (um por cento) ao mês, não 

incidindo correção monetária, salvo de inadimplência, no pagamento de qualquer uma 
das parcelas, cujos encargos serão de responsabilidade do agente público que der 
causa ao atraso. 

 
 Art. 2º  As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações 
específicas dos orçamentos do Município. 
 
 Art. 3º  O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais do Município de 
Coxim, durante o prazo do parcelamento, dotações suficientes ao pagamento das 
parcelas de que trata esta Lei. 

             
   Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  20  de fevereiro de 2009. 

 
 
 
    Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
  Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.402/2009, DE 20/02/2009 
 

 
                       “Dispõe sobre a autorização e convalidação da  conf issão 
                       de   débito  previdenciário  e  Termo  de   Parcelamento de  
                       pagamento  realizado entre o  Poder Executivo Municipal e  
                       o    Instituto   Municipal   de  Previdência   dos  Servidores  
                       Públicos de Coxim-MS, e dá o utras providências”. 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 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 ela sanciona a seguinte Lei: 
 

Art. 1º -  Fica   autorizado   e  ratificado   o    termo    de    confissão    de    dívida      
previdenciária, e o parcelamento dos débitos existente até o mês de dezembro de 2008, 
devidas pelo Ente Federativo e não repassados à unidade gestora firmado em 18 de 
dezembro de 2008, pelo Poder Executivo Municipal e Instituto Municipal de Previdência 
dos Servidores Públicos de Coxim MS, realizado 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 na ON/MPS/SPS.º 01/2007 
e da portaria MPS n.402 de 10/12/2008; 
 
           Art. 2º  - Uma  vez  verificado  que  se  encontram  presentes  no  “Termo de                        
Acordo de Parcelamento e Confissão de Débito Previdenciário”: 
 

§ 1º - A observância ao numero 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; 
 

§ 2º - A 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; 
 

§ 3º - A 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;  
 

§ 4º - A existência de demonstrativos, por competência, descriminando os valores 
originários, as atualizações, os juros e o valor total consolidado. 
 

§ 5º - A fixação do vencimento das parcelas, no máximo, até o último dia útil do 
mês, sendo o da primeira no mês subseqüente ao da publicação do termo de acordo 
parcelamento e confissão de dívida previdenciária. 
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Art.3º  - observada a vedação de ser objeto do acordo, as contribuições 
descontadas dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas a partir de janeiro de 
2005. 

 
Art. 4º  - Feita a  observação,   de   na   hipótese   da   vacância   de   previsão 

estabelecida na  Lei Complementar nº 087/2008,  de regras de  parcelamento, ser no 
que couber aplicadas às regras definidas para o RGPS. 
 

Art. 5º -  Verificada ainda, a autorização para o Poder Executivo Municipal 
proceder os ajustes e baixas contábeis no Balanço do Município de Coxim em virtude 
das operações celebradas e autorizadas por esta lei. 
 

Art. 6º -  Fica expressa a anuência e ratificação ao Termo de Acordo de 
Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários assinado em 18 de dezembro de 
2008, pelo Poder Executivo Municipal de Coxim MS, e, o Instituto Municipal de 
Previdência dos Servidores Públicos de Coxim MS, convalidando-o em todos os seus 
termos. 
 

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

 
 

  
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  20  de fevereiro de 2009. 

 
 
 
    Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
  Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.403/2009, DE 04/03/2009 
 

 
“Altera a redação do Artigo 3º da Lei Municipal nº 683/92, 
de 12/06/1992 e dá  outras providências.” 
 

 
A Prefeita Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul , no uso das 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a 
seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica Alterada a redação do Artigo 3º, da Lei Municipal nº 683/1992, que 
passa ter a seguinte redação: 
 
 Art. 3º - De posse dos nomes indicados na forma do artigo anterior, o 
Presidente elaborará o Projeto de Decreto Legislati vo, com o qual serão 
homologados os nomes indicados para a concessão, de vendo o Projeto ser 
apresentado para apreciação até o dia 15 de março d e cada período legislativo, em 
reunião secreta, marcada exclusivamente para apreci ação da matéria e a entrega 
do titulo de cidadania ocorrerá em data concomitant e ao aniversário do Município.  
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

 
 

                                                    
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  04  de março de 2009. 

 
 
 
    Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 
  Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.404/2009, DE 25/03/2009 
 

            

 “Dispõe sobre autorização de doação de imóvel e dá 
outras providências”.  

 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROS SO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º -  Fica  o  Poder  Executivo Municipal autorizado a proceder a doação ao 
“Centro Espírita Operários do Amor”  do imóvel com 582,62 m² (Quinhentos e oitenta 
e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados) que constitui o Lote nº 03, 
Quadra nº 46, localizado no Bairro Nova Coxim, com os seguintes limites e 
confrontações: 
 
 NORTE (lado esquerdo):   com 21:00 m em reta e 7,07 m em curva circular para  
                                                      a Rua São Jorge; 
 SUL  (lado direito):  com 30,00 m para o lote nº 01 (remanescente); 
           LESTE (frente):  Com 11,00 m  em  reta  e  7,07 m  em  curva circular para a rua  
                                       Príncipe da Paz;  
           OESTE (fundo):   Com 20,00 m para o lote nº 01 (remanescente).  
 
 Parágrafo Único:  A doação de que trata o caput deste artigo, tem a finalidade de 
construção de um salão com sala de aula para evangelização e trabalhos sociais e 
doutrinários com a produção local. 
 
 Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos após a sanção deste Lei, para 
a edificação da obra mencionada no artigo anterior, cujo descumprimento incorrerá em 
devolução automática ao domínio do Município.   
  
 Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  25  de março de 2009. 

 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
        Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.405/2009, DE 25/03/2009 
 

            

 “Regulamenta a forma de assinatura de documentos 
oficiais dos ordenadores de despesa da Prefeitura 
Municipal de Coxim-MS. ” 

 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROS SO DO SUL, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 

sanciona a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º -  Fica  o  Poder  Executivo Municipal autorizado a regulamentar a forma de 

assinatura em documentos oficiais de todos os ordenadores de despesa da Prefeitura 

Municipal de Coxim, durante o exercício do mandato.  

 

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

disposições em contrário. 

 

  

Gabinete da Prefeita Municipal, em  25  de março de 2009. 

 
 
 
 
              Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão  
  Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.406/2009, DE 25/03/2009 
 

 
“Altera dispositivos da Lei nº 1.299, de 27 de feve reiro de 2007, que 
cria o Conselho Municipal que fará o  acompanhament o e o 
controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvi mento da 
Educação Básica e De Valorização dos Profissionais Da Educação- 
FUNDEB.” 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROS SO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º -  O Artigo 2º e o inciso I, da Lei Municipal nº 1.299, de 27 de fevereiro de 
2007, passam a vigorar com a seguinte redação:  
 
 Art.2º . O conselho será composto por 09 (nove) me mbros titulares, com 
seus respectivos suplentes, indicados para o mandat o de 02 (dois) anos, 
permitindo-se uma recondução, a saber: 
 
           I - 02 (dois) representantes do Poder Ex ecutivo Municipal, sendo um deles 
da  Secretaria Municipal de Educação ;  
 

II -... 
III -... 
IV - ... 
V - ... 
VI - ... 
§1º - ... 
§2º - ... 
I - ... 
II - ... 
§3º - ... 
I - ... 
II - ... 
III - ... 
a - ... 
b - ... 
§4º - ... 
§5º - ... 
§6º - ... 
I - ... 
II - ... 
III - ... 
IV - … 
a - … 
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b - … 
c - … 
§ 7º - … 
§ 8º - … 
 
 

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

disposições em contrário. 

 

  

Gabinete da Prefeita Municipal, em  25  de março de 2009. 

 
 
 
 
              Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão  
  Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.407/2009, DE 01/04/2009 
 

 
 
“Autoriza o Poder Executivo a contratar 
financiamento junto ao Banco do Brasil S A e da 
outras providencias”. 
 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROS SO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte Lei. 
 
 Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar financiamento 
junto ao Banco do Brasil S A, até o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) 
observadas as disposições legais e contratuais em vigor para as operações de crédito 
do Programa de  Intervenções Viárias – PROVIAS. 
 
 Parágrafo Único –  Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste 
artigo serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos, no 
âmbito do Programa de Intervenções Viárias – PROVIAS, no termo da Resolução nº 
3.688, de 19/02/2009, do Conselho Monetário Nacional. 
 
 Art. 2º -  Para pagamento do principal, juros e outros encargos da operação de 
crédito, fica o Banco do Brasil S A autorizado a debitar na conta-corrente mantida em 
sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do 
Município, ou, na falta de recursos suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas 
de depósito, os montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos 
prazos contratualmente estipulados. 
 
 Parágrafo Único -  No caso de os recursos do Município não serem depositados 
no Banco do Brasil S A, fica a instituição financeira  depositária autorizada a debitar, e 
posteriormente transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil SA, nos montantes 
necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente 
estipulados, na forma estabelecida no  caput. 
 
 Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento 
serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. 

                       
Art. 4º -  O orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos 

necessários ao atendimento da parte não financiada do Programa e das despesas 
relativas à amortização de principal, juros e demais encargos decorrentes da operação 
de crédito autorizada por esta Lei. 
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 Art. 5º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 
valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) no orçamento Programa do Município 
de Coxim/MS, em vigor conforme discriminado. 
 
 30.000 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infra Estrutura 
 30.101 -  Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infra Estrutura 
 26.782.0030.1009 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos 
 449052 – Equipamentos e Material Permanente – R$ 450.000,00 
 
 Art. 6º -  Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial, 
serão os provenientes do constante do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320/64. 
 
 Art. 7º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  01  de abril de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.408/2009, DE 08/04/2009 
 

 
 
“Dá denominação de Loteamento Hervê Mendes 
Fontoura à área de uso comum inscritas sobre as 
matrículas de n° . 21.428 e 21.431”. 

 
 
  A Prefeita 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. 1°  - Passa a denominar-se “Loteamento Hervê Mendes Fontoura” os imóveis 
matriculados sobre os n°s. 21.428 e 21.431, conforme as Leis n°s. 1.395 e 1.396, ambas 
de 27 de janeiro de 2009, cujas descrições das localizações se fazem do seguinte modo: 
 
  I - Imóvel inscrito na matrícula n°. 21.428, do RGI local, com uma área de 
30.235,80 m2 (trinta mil duzentos e trinta e cinco metros quadrados e oitenta 
centímetros), situado no perímetro urbano, localizada próximo à quadra n°. 57, lado 
esquerdo da BR-163 Coxim/Campo Grande, no Bairro Nova Coxim, nesta cidade. 
 
  “a” – Cujas confrontações se fazem da seguinte forma: 
 
  Ao Norte: (lado direito) com 110,54 metros, (marcos 04 e 05), dividindo com terras 
de Albertino Ântônio Gomes e outros; 
  Ao Sul: (lado esquerdo) com 22,00 metros para a Rua 05, e 45,50 metros (marcos 
03 e 04), dividindo com de Albertino Antônio Gomes; 
  Ao Leste: (frente) com 102,00 metros para a Rua 03, e 233,00 metros para a Rua 
05; 
  Ao Oeste: (fundo) com 356,81 metros (marcos 04 e 05), dividindo com terras de 
Albertino Antônio Gomes. 
 
  II – O imóvel inscrito na matrícula n°. 21.431, do RGI local, com uma área de 
35.222,47 m2 (trinta e cinco mil duzentos e vinte dois metros quadrados e quarenta e 
sete centímetros quadrados), situado no perímetro urbano, localizado à quadra n°.72, e 
próximo à quadra n°. 33, no Bairro Nova Coxim, nesta cidade. 
 
  “a” – Cujas confrontações se fazem da seguinte forma: 
 
  Ao Norte: (lado esquerdo) com 168,40 (marcos 09 e 10), dividindo com o Bairro 
Piracema; 
  Ao Sul: (lado direito) com 40,00 metros, dividindo com Área Institucional e 92,50 
metros para a Rua 26; 
  Ao Leste: (frente) com 246,85 metros para a faixa do domínio da BR-163; 
  Ao Oeste: (fundo) com 204,00 metros dividindo com terras de Albertino Antônio 
Gomes e outros. 
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  Art. 2°  - Em relação ao loteamento que alude o artigo anterior, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a parcelá-lo em lotes urbanos, destinados aos 
Programas de Habitação de Interesse Social, ressalvando a reserva institucional. 
 
  Art. 3°  - Fica ainda o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à doação 
dos lotes proveniente do parcelamento da área do Loteamento Hervê Mendes Fontoura, 
aos que se enquadrarem às exigências do Programa Habitacional de Interesse Social 
existente. 
 
  Art. 4°  - Esta Lei entra em vigor na data de publicação, revogadas disposições em 
contrário. 
 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  08  de abril de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.409/2009, DE 15/04/2009 
 

 
 

“Dispõe sobre desafetação de parte de imóvel, 
localizado no Loteamento “Cidade do Senhor Divino” e 
dá outras providências”. 
 
 

 A PREFEITA 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: uma área com 858,40 (oitocentos e cinqüenta 
e oito metros e quarenta centímetros quadrados) constante de uma área maior, 
identificada como Quadra nº 65, destinada a Praça, localizado no Loteamento “Cidade 
do Senhor Divino”, na área urbana de Coxim/MS, inscrita na matrícula nº 20.570, do 
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Coxim/MS.  
 
 Parágrafo Único  – A área remanescente, com 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e 
cinco metros quadrados), encontra-se identificada com a seguinte descrição: 
 
Ao Norte: (fundo) com 20,93 m para o Lote nº 1-C 
Ao Sul: (frente)        com 24,95 m para a Av. Frei  Cirino  João Primon e 15,00 m para o  
                                lote nº 1-B (desmembrado) 
Ao Leste: (lado esquerdo) com 24,84 m  para  os  lotes nºs: 06 e 07, e 26 m para o lote  
                                           nº 1-B (remanescente)  
Ao Oeste: (lado direito)  com 51,70 m para a Rua Gov. Pedro Pedrossian 
 
 Art. 2º  - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por objetivo o 
aproveitamento do seu espaço para as seguintes finalidades: 
 
 I – Lote 1-B (desmembrado), com 390,00 m , da Quadra nº 66, será doada ao 
“Grupo Espírita Chico Xavier”, sociedade com fins ideais, com sede e foro na cidade de 
Coxim/MS e registrada sob nº 57, fls. 57, do Livro B-11, do Registro de Títulos e 
Documentos de Coxim, para construção da Sede Social. 
 
 II – Lote 1-C (desmembrado), com área de 468,40 (quatrocentos e sessenta e oito 
metros e quarenta centímetros quadrados) será objeto de regularizado fundiária e doada 
aos atuais ocupantes que se encontram na posse precária da mesma. 
 
 § 1º - Para os efeitos de que trata os incisos I e II, o Município promoverá, 
oficialmente, os respectivos desmembramentos das áreas e a expedição dos Títulos de 
Propriedade. 
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 § 2º - Fica concedido o prazo de 06 (seis) meses, para apresentação do Projeto 
Arquitetônico e de 02 (dois) anos a contar da vigência desta Lei, para o início da 
edificação da sede social do Grupo Espírita Chico Xavier, cujo descumprimento 
implicará na reversão automática à municipalidade da área objeto da doação.   
 
 Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  15  de abril de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
    ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.410/2009, DE 29/04/2009 
 

 
 

“Denomina de Flávio Garcia da Silveira Neto, o Cent ro 
de Atenção Psicosocial - CAPS”. 
 
 
 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte lei. 

 

 Art. 1º  - Fica denominado de “Flávio Garcia da  Silveira Neto”,  o Centro de 

Atenção Psicosocial – CAPS.  

 

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

disposições em contrário. 

 

 

 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  29  de abril de 2009. 

 

 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
    ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.411/2009, DE 06/05/2009 
 

 
Dispõe sobre a instituição de credenciamento 
de profissionais e instituições para prestação 
de serviços, e dá outras providências. 
 
 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte lei. 
 

 Art. 1º - Os procedimentos para o credenciamento de profissionais e 
instituições para prestação de serviços do Município de Coxim/MS,  
obedecerão esta Lei e as normas legais vigentes.  
 
 Art. 2º - A seleção para a escolha de profissionais e instituições será 
procedida por meio de qualificação, efetuada mediante Edital, amplamente 
divulgado, que resultará no CREDENCIAMENTO.  
 
 Parágrafo Único – As normas de seleção deverão estar claramente 
descritas no edital de credenciamento, onde serão fixadas todas as condições 
exigidas dos interessados, bem como as que devem ser atendidas pela 
própria Administração Municipal.  
 
 Art. 3º - O credenciamento deverá ser de até 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, e, desde que o 
credenciado mantenha a qualificação técnica a ser exigida quando do seu 
credenciamento.  
 
 Art. 4º - Pela prestação dos serviços, o credenciado perceberá os 
valores constantes de tabela a ser adotada pela Prefeitura, que deverá ser 
devidamente publicada sempre que ocorrer alteração, ficando vedado 
expressamente a cobrança de qualquer sobretaxa em relação a tabela 
adotada.  
 
 Art. 5º - O credenciado que recusar prestar o serviço que lhe for 
encaminhado, ou deixar de cumprir as regras e condições fixadas para o 
atendimento, ou ainda que exigir que o usuário assine fatura ou guia de 
atendimento em branco, será imediatamente excluído do rol de credenciados.  
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 Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a expedir normas 
operacionais que regulamentam o credenciamento.  
 
 Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  06  de maio de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.412/2009, DE 06/05/2009 
 

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

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ela sanciona a seguinte Lei: 

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

Especial no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), no Orçamento 
Programa do Município, em vigor, conforme discriminado:  

 
 
001.002 – CÂMARA MUNICIPAL 
01        – LEGISLATIVO 
031      – AÇÃO LEGISLATIVA 
001      – GESTÃO LEGISLATIVA 
2001    - Manutenção da Plenário da Câmara Municipal 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.3.90.93 – Indenizações e Restituições 001 100.000,00 
TOTAL ...................................................................... 100.000,0

0 
 
Art.2º- Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito 

Especial , será o previsto do incisos III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal Nº 
4320/64. 

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

disposições em contrário. 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  06  de maio de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.413/2009, DE 27/05/2009 
 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso comum e 
dá outras providências”. 
 

 
A PREFEITA 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 da 

municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 2.717,21 m2 (dois 
mil, setecentos e dezessete  metros e vinte e um centímetros quadrados), 
quadra 115 - ÁREA VERDE, no Bairro Cidade Senhor Divino, nesta cidade, 
matrícula nº 20.523, dentro dos seguintes limites e confrontações: 

 
Partindo de um ponto comum entre a Rua Costa Campos e a Rua das 
Violetas, caminhando com 42,94 m na direção NORTE pela Rua das Violetas 
até chegar a um ponto comum com a Av. Frei Cirino João Primon, deste ponto 
caminhando com 59,10 m pela direção LESTE pela Avenida Frei Cirino João 
Primon, até chegar em um ponto comum com a Rua Valadares, deste ponto 
caminhando 47,48 m na direção SUL pela Rua Valadares até chegar em um 
ponto comum com a Rua Costa Campos deste ponto caminhando 61,25 m na 
direção OESTE pela Rua Costa Campos, até chegar no ponto de partida 
totalizando 2.717,21 m2 (dois mil, setecentos e dezessete  metros e vinte e 
um centímetros quadrados) de área. 

 
Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 

objetivo a regularização fundiária aos atuais ocupantes que se encontram na 
posse precária da mesma. 

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

Gabinete da Prefeita Municipal, em  27  de maio de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                     LEI MUNICIPAL  Nº. 1.414/2009, DE 27/05/2009 
 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso comum e 
dá outras providências”. 
 

 
 A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 6.622,00 m2 (seis 
mil, seiscentos e vinte e dois  metros quadrados), quadra 116 - ÁREA VERDE, 
no Bairro Cidade Senhor Divino, nesta cidade, matrícula nº 20.524, dentro 
dos seguintes limites e confrontações: 
 
 Partindo de um ponto comum entre a Avenida Frei Cirino João Primon e 
a Rua das Violetas, caminhando com 43,00 m na direção NORTE pela Rua das 
Violetas até chegar a um ponto comum com a Avenida Mato Grosso do Sul, 
deste ponto caminhando com 194,00 m pela direção OESTE pela Avenida 
Mato Grosso do Sul, até chegar em um ponto comum com a Avenida Frei 
Cirino João Primon, deste ponto caminhando com 55,00 m na direção SUL 
pela Avenida Frei Cirino João Primon até chegar em ponto comum com essa 
mesma Avenida deste ponto caminhando 150,00 m na direção desta pela 
Avenida Frei Cirino João Primon, até chegar no ponto de partida, totalizando 
6.622,00 m2 (seis mil, seiscentos e vinte e dois  metros quadrados) de área. 
 
 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo a regularização fundiária aos atuais ocupantes que se encontram na 
posse precária da mesma. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  27  de maio de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                    LEI MUNICIPAL  Nº. 1.415/2009, DE 27/05/2009 
 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências”. 
 
 

 A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 852,87 (oitocentos e 
cinqüenta e dois metros e oitenta e sete centímetros quadrados), lote 01, da 
quadra 05 (área institucional) Bairro Vila Bela II, matrícula nº 21.538, nesta 
cidade de Coxim/MS, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (lado direito) com 50,50 m para a Rua Tarumã; 
Ao Sul: (lado esquerdo) com 50,50 m para os lotes nºs: 02 e 21; 
Ao Leste: (fundo)  com 11,50 m para a Rua dos Pequis; 
Ao Oeste: (frente)          com 22,50 para a Rua Embaúba.   

 
 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo a regularização fundiária dos ocupantes que se encontram na posse 
precária da mesma. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 

 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  27  de maio de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                    LEI MUNICIPAL  Nº. 1.416/2009, DE 27/05/2009 
 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências”. 
 
 

 A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 6.310,20 (seis mil, 
trezentos e dez metros e vinte centímetros quadrados), localizado com frente 
para a Rua 2, atual Rua Príncipe da Paz, está do lado direito (par), com 
distancia de 18,70 m para a esquina mais próxima que faz confrontação com 
a Rua 16, atual Rua São Jorge, no Bairro Nova Coxim, nesta cidade,  dentro 
dos seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (lado esquerdo) com 80,20 para  a  Rua  São Jorge,  e 24,80 m 
                                       para o lote 02 e 30 m para o lote 03; 
Ao Sul: (lado direito) com 117,00 m  em reta, 7,07 m em curva circular e  
                                7,07 m em curvas para a Rua Boas Novas  
Ao Leste: (frente) com 20,00 m  para  o  lote 03, 27,00 m em reta e 7,07  
                           em curva circular para a Rua Príncipe da Paz 
Ao Oeste: (fundo) com 7,07 m em curva circular, 22,20 m em reta para a  
                           Av. Campo Grande e 24,80 m para o lote 02 

 
 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo a regularização fundiária dos ocupantes que se encontram na posse 
precária da mesma. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  27  de maio de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                    LEI MUNICIPAL  Nº. 1.417/2009, DE 27/05/2009 
 

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

 
 A PREFEITA 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 Crédito 
Especial no valor de R$ 21.000,00 (vinte e hum mil 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 
243.....................Assistência à Criança e ao adolescente  
0007...................Atendimento à Criança e ao adolescente  
2039...................Manut. da Casa de Abrigo da Criança e Adolescente (Alta C.)   
449052...............Equipamentos e Material Permanente 
Fonte .................002 – Recursos do Estado 
Valor...................R$ 1.500,00 
 
 40......................Secretaria Municipal de Assistência Social  
40102.................Fundo  Municipal de Assistência Social  
08.......................Assistência Social 
243.....................Assistência à Criança e ao adolescente  
0007...................Atendimento à Criança e ao adolescente  
2041...................CREAS – Centro de Referencia Especializado de Assist. Social 
449052...............Equipamentos e Material Permanente 
Fonte .................002 – Recursos do Estado 
Valor...................R$ 1.500,00 
 
40.......................Secretaria Municipal de Assistência Social  
40102.................Fundo  Municipal de Assistência Social  
08.......................Assistência Social 
244.....................Assistência Comunitária  
0009...................Assistência Social à comunidade  
2046...................Manutenção das atividades do CRAS 
449052...............Equipamentos e Material Permanente 
Fonte .................002 – Recursos do Estado 
Valor...................R$ 2.000,00 
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40.......................Secretaria Municipal de Assistência Social  
40102.................Fundo  Municipal de Assistência Social  
08.......................Assistência Social 
244.....................Assistência Comunitária  
0009...................Assistência Social à Comunidade  
2046...................Manutenção das atividades do CRAS 
339030...............Material de consumo 
Fonte .................02 – Recursos do Estado 
Valor...................R$ 5.000,00 
 
40.......................Secretaria Municipal de Assistência Social  
40102.................Fundo  Municipal de Assistência Social  
08.......................Assistência Social 
244.....................Assistência Comunitária 
0012...................Programa de Apoio às Entidades Assistenciais 
2048...............….Apoio à Entidades e Assistência 
449052...............Equipamentos e Material Permanente 
Fonte .................002 – Recursos do Estado 
Valor...................R$ 11.000,00 
 
 Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial 
de que trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de 
dotações orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, 
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 
 Art. 3a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  27  de maio de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                    LEI MUNICIPAL  Nº. 1.418/2009, DE 03/06/2009 
 

 
“Dispõe sobre desafetação de área de uso comum e 
dá outras providências”. 
 

 
A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 425,00 m2 
(quatrocentos e vinte e cinco  metros quadrados), lote nº 08, quadra 01 - 
ÁREA INSTITUCIONAL, no Bairro Vila Bela II, nesta cidade, matrícula nº 
21.508, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (lado esquerdo) com 25,00 m para o lote nº 07 
Ao Sul: (lado direito) com 25,00 m para a rua Dama da Noite  
Ao Leste: (frente)  com 17,00 m para a Rua Indaiá 
Ao Oeste: (fundo) com 17,00 m para o lote nº 09 

 
 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo a regularização fundiária aos atuais ocupantes que se encontram na 
posse precária da mesma. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 
  

Gabinete da Prefeita Municipal, em 03  de junho de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                    LEI MUNICIPAL  Nº. 1.419/2009, DE 03/06/2009 
 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências”. 

 
 

A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 425,00 m2 
(quatrocentos e vinte e cinco  metros quadrados), lote nº 09, quadra 01 - 
ÁREA INSTITUCIONAL, no Bairro Vila Bela II, nesta cidade, matrícula nº 
21.509, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (lado direito) com 25,00 m para o lote nº 010 
Ao Sul: (lado esquerdo) com 25,00 m para a rua Dama da Noite  
Ao Leste: (fundo)  com 17,00 m para o lote nº 08 
Ao Oeste: (fundo) com 17,00 m para a Rua Genipapo. 
 

 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo a regularização fundiária aos atuais ocupantes que se encontram na 
posse precária da mesma. 
  
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 
  
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 03  de junho de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                    LEI MUNICIPAL  Nº. 1.420/2009, DE 17/06/2009 
 
 

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

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a Abrir Crédito 

Especial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no Orçamento 
Programa do Município, em vigor, conforme discriminado:  

 
 
90.101–INSTITUTO PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COXIM-MS  
09     –    PREVIDÊNCIA 
272   –    PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 
0002   – GESTÃO ADMINISTRATIVA 
2091    - Manutenção do Sistema de Segurados da Previdência   

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.3.90.08 – Outros Benefícios Assistenciais 001 7.000,00 

TOTAL ................................................................... 7.000,00 
 
 
Art.2º- Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito 

Especial , será o previsto do incisos III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal Nº 
4320/64. 

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

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 17  de junho de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                        LEI MUNICIPAL  Nº. 1.421/2009, DE 17/06/2009 
 

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

 
 A PREFEITA 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 Crédito 
Especial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no Orçamento Programa 
da Prefeitura Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 

40......................Secretaria Municipal de Assistência Social 
40107.................Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 
16......................Habitação  
482....................Habitação Urbana 
0029................. Programa de Habitação Urbana 
1025..................Construção de Casas Populares 
449061..............Aquisição de Imóveis  
Fonte 01............Recursos Ordinários  
Valor................. R$ 30.00,00 

 
 Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial 
de que trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de 
dotações orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, 
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 
 Art. 3a – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 17  de junho de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                        LEI MUNICIPAL  Nº. 1.422/2009, DE 01/07/2009 
 

 
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício de 2010 e dá outras providências”. 
 

 
DINALVA MOURÃO, Prefeita Municipal de Coxim, Estado de 

Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º. Esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município de Coxim 
para o exercício de 2010, atendendo: 

 
I – as diretrizes, metas e prioridades para o orçamento do Município; 
II – as diretrizes gerais da Administração Pública Municipal; 
III – as diretrizes dos orçamentos fiscais e da seguridade social e das 

diretrizes gerais de sua elaboração; 
IV – os princípios e limites constitucionais; 
V – as diretrizes específicas do Poder Legislativo; 
VI – as receitas municipais e o equilíbrio com a despesa; 
VII – a alteração na legislação tributária; 
VIII – as disposições sobre despesas de pessoal e encargos; 
IX – as disposições sobre as despesas decorrentes de débitos de 

precatórios judiciais; 
X – das vedações quando exceder os limites de despesa com 

pessoal e dos critérios e forma de limitação de empenho. 
XI – as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos do orçamento; 
XII – as condições especiais para transferências de recursos públicos a 

entidades públicas e privadas; 
XIII – as disposições finais. 
 

§ 1º - Fazem parte desta Lei o Anexo I de Diretrizes e 
Metas para a elaboração do Orçamento de 2010, o Anexo II 
- Metas Fiscais e o Anexo III -  Riscos Fiscais estabelecidos 
nos parágrafos 1º e 3º do art. 4º da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 

 
§ 2º - O Município observará as determinações 

relativas a transparências de Gestão Fiscal, estabelecidas no 
art. 48 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 44 da Lei Federal nº 
10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 
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    CAPÍTULO I 
        Das Diretrizes Orçamentárias 

 
    SEÇÃO I 
     As Diretrizes, Metas e Prioridades 
        para o Orçamento do Município. 
 
Art. 2º.  Em consonância com o art. 165, §2º, da Constituição Federal, 

as Diretrizes, as Metas e as Prioridades para o exercício financeiro de 2010, 
são especificadas nos Anexos a este Projeto de Lei, as quais terão 
precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2010, não se 
constituindo, porém, em limite à programação das despesas. 

 
 
 SEÇÃO II  
As Diretrizes Gerais da Administração Municipal 
 
 
Art. 3º. A Receita e a Despesa serão orçadas a preço de julho de 2009. 
 
Art. 4º. Os recursos ordinários do tesouro municipal obedecerão a 

seguinte prioridade na sua alocação: 
I – pessoal e encargos sociais; 
II – serviço da dívida e precatórios judiciais; 
III – custeio administrativo, incluindo a preservação do patrimônio 

público e contrapartida de convênios; 
IV – investimentos. 
 
Art. 5º. Os critérios adotados para definição das diretrizes serão os 

seguintes: 
I - priorizar a aplicação de recursos destinados à manutenção das 

atividades já existentes sobre as ações em expansão; 
II – os projetos em fase de execução, desde que contidos na Lei de 

Orçamento, terão preferência sobre os novos projetos; 
 
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a representar o Município 

nas alienações, subvenções, convênios, acordos e contratos e a proceder 
todos os atos para a perfeita representatividade do Município, na celebração 
de convênios, contratos e outros atos de competência do Executivo. 

 
Art. 7º. A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2010 

será encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 30 de 
Agosto de 2009. 
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                  SEÇÃO III 

 As Diretrizes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
e das Diretrizes Gerais de sua Elaboração 

 
Art. 8º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social estimarão as 

receitas e fixarão as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo: 
I – O orçamento fiscal refere-se aos Poderes do Município, seus Fundos, 

Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II – O Orçamento da Seguridade Social,abrange todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, inclusive 
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

 
Art. 9º. O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações 

destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e 
obedecerá ao disposto nos arts. 194, 195, 196, 199, 200, 201, 203, 204, e 
212, § 4o, da Constituição, e contará, dentre outros, com os recursos 
provenientes: 

 
I – das contribuições sociais a que se refere o Parágrafo 1º do Art. 181 

da Constituição Estadual; 
 
II – de transferências de recursos do Tesouro, Fundos e entidades da 

Administração Indireta, convênios ou transferências do Estado e da União 
para a seguridade social. 

 
Art. 10. Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a 

programação dos orçamentos fiscal e de seguridade social, a discriminação da 
despesa far-se-á por categoria de programação em Projeto e Atividade. 

 
Parágrafo Único. Para efeito de informação ao Poder Legislativo, a 

proposta orçamentária constará, em nível de categoria de programação e por 
órgão, a origem dos recursos, indicando-se para cada um, no seu menor nível 
e obedecendo à seguinte discriminação: 

 
I – o orçamento a que pertence; 
 
II – a natureza da despesa, obedecendo à seguinte classificação: 

 
a) despesas correntes - Pessoal e encargos sociais: atendimento de 
despesas com pessoal, obrigações patronais, inativos, pensionistas e 
salário família; juros e encargos da dívida: cobertura de despesas com 
juros e encargos da dívida interna e externa; outras despesas 
correntes: atendimento das demais despesas correntes não 
especificadas nos grupos relacionados nos itens anteriores. 
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b) despesas de capital – Investimentos: recursos destinados a obras e 
instalações, equipamentos e material permanente, investimentos em 
regime de execução especial, diversos investimentos e sentenças 
judiciais; inversões financeiras: atendimento das demais despesas de 
capital não especificadas no grupo relacionado no item anterior; 
amortização da dívida: amortização da dívida interna e externa e 
diferenças de câmbio. 
 
Art. 11. A Lei Orçamentária Anual incluirá dentre outros, os seguintes 

demonstrativos: 
 
I – das receitas arrecadadas conforme prevê o parágrafo 1º do art. 2º, 

da Lei Federal nº 4.320/64; 
 
II – das despesas conforme estabelece o parágrafo 2º do art. 2º da Lei 

Federal nº 4.320/64 e de forma semelhante a prevista no anexo 2 da referida 
lei, que detalha o orçamento em seu menor nível por elemento de despesa; 

 
III – dos recursos destinados a manutenção e ao desenvolvimento do 

ensino, de forma a caracterizar o cumprimento da Lei nº 11.494/07; 
 
IV – dos recursos destinados para a execução dos serviços de saúde em 

cumprimento ao índice estabelecido no artigo 77 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

 
V – por projetos e atividades, os quais serão integrados  por títulos, 

quantificando e qualificando os recursos; 
 
VI – reserva de contingência para atendimento de passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 
 

Art. 12. Na elaboração da Proposta Orçamentária, o Poder Executivo 
deverá incentivar a participação popular através de audiências públicas, 
conforme estabelece no art. 48 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 
2.000 e como condição obrigatória para  aprovação da Proposta Orçamentária 
pela Câmara Municipal deverá ser realizada audiência pública conforme 
estabelece o art. 44 da Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001. 

 
Art. 13. Os orçamentos das Administrações Indiretas e dos Fundos 

constarão da Lei Orçamentária Anual, em valores globais, não lhes 
prejudicando a autonomia da gestão legal de seus recursos, cujos 
desdobramentos, alterações e suplementações serão aprovados pelo Poder 
Executivo durante o exercício de sua vigência, mediante autorização 
legislativa. 
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Parágrafo único. Aplicam-se às Administrações Indiretas, no que 

couber, os limites e disposições da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 
2000, cabendo a incorporação dos seus Orçamentos Anuais assim como as 
Prestações de Conta, às Demonstrações Consolidadas do Município. 

 
Art. 14. Constará da Lei Orçamentária Anual a autorização para a 

abertura de créditos orçamentários suplementares e especiais, para a criação 
de programas, elementos de despesa, que na execução orçamentária se 
fizerem necessários ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo 
com os artigos 41 e 43 e seus parágrafos e incisos, da Lei Federal 4.320/64. 

 
Parágrafo Único: Excluem-se do limite estabelecido na Lei 

Orçamentária, ficando autorizadas, para utilização dos Poderes Executivo e 
Legislativo, as suplementações de dotações para atendimento das seguintes 
situações: 

 
 I – insuficiência de dotações nos Programas dos Fundos com recursos 

da União ou Estados, já disponibilizados no caixa; 
 
 II – suplementações referentes às contrapartidas não disponibilizadas 

no Orçamento, referentes a recursos obtidos por meio de Emendas dos 
Orçamentos do Estado e da União e de Convênios realizados com Estado e 
União, para todas as áreas do Município; 

 
 III – suplementações para atender despesas do Grupo Natureza de 

Despesa com Pessoal e Encargos Sociais; 
 
 IV – suplementações para atender despesas com a Divida Fundada e os 

Precatórios Judiciais. 
 

Art. 15. Na Lei Orçamentária Anual, nos termos do artigo 5º da Lei 
Complementar 101, constará uma reserva de contingência não superior a 1% 
(um por cento) da Receita Corrente Líquida, para atendimento complementar 
das situações de passivos contingentes e outros riscos eventuais, fiscais 
imprevistos.  

 
Parágrafo Único. Aplica-se a reserva de contingência o mesmo 

procedimento e condições para o Poder Executivo e o Poder Legislativo no 
que couber. 

 
Art. 16. Fica autorizada a realização de concursos públicos ou 

contratação de pessoal nos termos do art.37 da Constituição Federal para 
todos os Poderes, desde que: 
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I – atendam os dispositivos do artigo 169 da Constituição Federal e 

limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000; 
 
II – sejam para suprir deficiências de mão-de-obra ou ampliação de 

serviços básicos do Município. 
 
Art. 17. Fica autorizada a realização de capacitação de recursos 

humanos, para todos os poderes. 
 
    SEÇÃO IV 
 Os Princípios e Limites Constitucionais 

 
Art. 18. O Orçamento Anual com relação à Educação e Cultura, 

observará as seguintes diretrizes tanto na sua elaboração como na sua 
execução: 

 
I – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, de que trata o artigo 212 

da Constituição Federal, com aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por 
cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências; 

 
II – FUNDEB, a receita formada com base em contribuição por aluno e a 

despesa com aplicação mínima de 60% (sessenta por cento)  na remuneração 
dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no 
ensino fundamental e Infantil público. 

 
Parágrafo Único – Os recursos do FUNDEB, assim como a sua 

operacionalização Orçamentária e Contábil deverão ser individualizados em 
termos de registro de receita, bem como aplicação de despesa, de forma a 
evidenciar as suas Gestões, assim como facilitar as Prestações de Contas a 
quem de direito. 

 
Art. 19. Às operações de crédito, aplicam-se as normas estabelecidas 

no Art. 167 da Constituição Federal, e ao que consta na Resolução do Senado 
Federal de n.º 43, de 21 de dezembro de 2001. 

 
Art. 20. Às operações de crédito por antecipação da Receita 

Orçamentária aplicam-se as disposições estabelecidas na Resolução do 
Senado Federal de nº 43, de 21 de dezembro de 2001, contidas a partir de 
seu artigo 36. 

 
Art. 21. É vedada a utilização de recursos transferidos, em finalidade 

diversa da pactuada. 
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Art. 22. A despesa total com pessoal do Poder Executivo não poderá 

exceder o percentual de 54% e o do Poder Legislativo em 6%, da Receita 
Corrente Líquida do Município, considerada nos termos dos artigos 18, 19 e 
20 de Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 e no caso de limitação 
de empenho obedecerá ao disposto no artigo 42 desta Lei. 

 
Art. 23. As operacionalizações e demonstrações contábeis 

compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada 
Órgão e Fundo ou entidade da administração direta, nos termos do inciso III 
do art. 50 da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000. 

 
Art. 24. Integra a Dívida Pública Consolidada as operações de crédito 

de prazo inferior a 12 (doze) meses, cujas receitas tenham constado do 
Orçamento, nos termos do parágrafo 3º do art. 29 da Lei 101 de 04.05.2000. 

 
Parágrafo Único – Equipara-se a Operação de Crédito e integrará a 

Dívida Pública Consolidada, nos termos do parágrafo 1º do art. 29 da Lei 101 
de 04.05.2000, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 
16 da mesma Lei: 

 
I – a assunção de dívidas; 
 
II – o reconhecimento de dívidas; 
 
III – a confissão de dívidas. 
 

Art. 25. Os Precatórios Judiciais não pagos durante a execução do 
Orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada 
para fins de aplicação dos limites da dívida, conforme § 7º do artigo 30 da Lei 
Complementar 101 de 04.05.2000. 

 
 
            SEÇÃO V 

As Diretrizes Específicas do Poder Legislativo 
 
 

Art. 26. Para elaboração da proposta orçamentária da Câmara 
Municipal fica estipulado o percentual de até oito por cento da Receita 
Tributária do Município e das Transferências Constitucionais da União e do 
Estado, obedecendo aos artigos 158 e 159 da Constituição Federal e do 
produto da Receita da Dívida Ativa Tributária e conforme Parecer “C” nº 
00/0003/2001 do Tribunal de Contas do Estado de MS de 28 de março de 
2001, conforme rege o artigo 29 - A da Constituição Federal. 
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§ 1o – Os repasses à Câmara Municipal se farão mensalmente, na 

proporção de um doze avos do total da receita arrecadada no exercício 
anterior ao dos repasses, conforme legislação específica descrita no “caput” 
deste artigo. 

 
§ 2º - A Câmara Municipal enviará até o dia vinte de cada mês, a 

demonstração da execução orçamentária do mês anterior para fins de 
integração à contabilidade geral do município de forma a atender as 
exigências dos arts. 52, 53 e 54  da Lei 101/00. 

 
Art. 27. As despesas com pessoal e encargos da Câmara Municipal, 

incluindo os subsídios dos vereadores limitar-se-ão ao estabelecido na alínea 
“a” do inciso III, do artigo 20, da Lei Complementar 101 de 04.05.2000. 

 
 
            SEÇÃO VI 
        As Receitas Municipais e o Equilíbrio com a Despesa 
 
 
Art. 28. Constituem-se receitas do Município aquelas provenientes: 
 
I – dos tributos de sua competência; 
 
II – de prestação de serviços; 
 
III – das quotas-parte das transferências efetuadas pela União e pelo 

Estado, relativas às participações em impostos Federais e Estaduais, 
conforme artigo 158 e 159 da Constituição Federal; 

 
IV – de convênios formulados com órgãos governamentais e entidades 

privadas; 
 
V – de empréstimos e financiamentos, com prazo superior a 12 (doze) 

meses, autorizados por Lei específica, vinculados a obras e serviços públicos; 
 
 VI – recursos provenientes da Lei Federal nº11.494/07; 
 
VII – das demais receitas auferidas pelo Tesouro Municipal; 
 
VIII – das transferências destinadas à Saúde e à Assistência Social pelo 

Estado e pela União; 
 
IX – das demais transferências voluntárias. 
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Art. 29. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das 

modificações na legislação tributária, da variação do Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo – IPCA, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fato relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos 
últimos 3 anos, da projeção para os dois seguintes àquela a que se referirem, 
e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

 
§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será 

admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 
 
§ 2º O montante previsto para receitas de operações de crédito não 

poderá ser superior ao das Despesas de Capital constantes do Projeto de Lei 
Orçamentária. 

 
§ 3º O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo 

Municipal e dos demais poderes, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo 
final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as 
estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente 
líquida e as respectivas memórias de cálculo. 

 
Art. 30. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deverá iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a pelo menos uma das seguintes 
condições: 

 
I – demonstração pelo proponente de que a renuncia foi considerada na 

estimativa da receita orçamentária, na forma do art. 12 da Lei Complementar 
nº 101 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias quando for o caso; 

 
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período 

mencionado no “caput”, por meio de aumento da receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição. 

 
§ 1º A renuncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção de caráter não geral, alteração de alíquota 
ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 
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§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica ao cancelamento de débito 

cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
 

Art. 31. As receitas próprias de Órgãos, Fundos, inclusive Fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, serão programadas para 
atenderem, preferencialmente as funções próprias de cada um, os gastos com 
pessoal e encargos sociais, os juros, os encargos e amortização da dívida, a 
contrapartida a financiamentos e outros necessários para a sua manutenção 
ou investimentos prioritários, bem como racionalização das despesas. 

 
Parágrafo Único. As receitas dos Fundos serão registradas nos 

Fundos, separando-se por rubricas orçamentárias específicas, inclusive as 
relativas aos convênios que deverão ser individualizados, exceto as 
transferências financeiras da Prefeitura Municipal, que serão contabilizadas 
como receitas extra-orçamentárias, conforme  Portaria n º 339 de 29 de 
agosto de 2001, da STN/MF. 

 
 
     SEÇÃO VII 
  A Alteração na Legislação Tributária 
 

 
Art. 32. O Poder Executivo providenciará, a fim de assegurar a 

programação e arrecadação de recursos, revisões tributárias, vinculadas 
especialmente: 

 
I – a revisão da legislação e cadastro imobiliário, para efeito de 

regulamentação, lançamento e arrecadação do IPTU; 
 
II – ao recadastramento dos contribuintes do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza – ISSQN, e aprimoramento no sistema de sua 
fiscalização e cobrança; 

 
III – a reestruturação no sistema de avaliação imobiliária, para 

cobrança do ITBI – imposto de transmissão "inter vivos", a qualquer título, 
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de 
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição; adequando-o à realidade e valores de mercado; 

 
IV – ao controle do valor adicionado, para efeito de crescimento do 

índice de participação no ICMS – imposto sobre a circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação; 



           
         ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

V - as amostragens populacionais periódicas, visando a obtenção de 
maiores ganhos nos recursos do Fundo de Participação dos Município – FPM, 
distribuídos em Função da Receita da União, do Imposto de Renda e Imposto 
sobre Produtos Industrializados; 

 
VI – a recuperação dos investimentos, através da cobrança da 

contribuição de melhoria prevista em lei; 
 
VII – a cobrança, através de tarifas decorrentes de serviços públicos ou 

do exercício do poder de polícia, com seus custos atualizados de acordo com 
o dimensionamento das despesas aplicadas na prestação dos serviços e nas 
demais atividades vinculadas aos contribuintes imobiliários, prestadores de 
serviços, comércio e indústria em geral, localizados no  município; 

VIII – a modernização da Administração Pública Municipal, através da 
capacitação dos recursos humanos, elaboração de programas de 
modernização e reestruturação administrativa, redução de despesas de 
custeio, racionalização de gastos e implementações da estrutura operacional 
para o atendimento adequado das aspirações da coletividade.  

 
Art. 33. O Município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua 

competência.  
 
 
    SEÇÃO VIII 
As Disposições sobre Despesas de Pessoal e Encargos 

 
 
Art. 34. Para atendimento das disposições contidas no Art. 169 da 

Constituição Federal, fica o poder executivo autorizado, no decorrer da 
execução orçamentária, a efetuar os ajustes necessários, para se adequar a 
Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. 

 
Art. 35. Para exercício financeiro de 2010, será considerada como 

despesas de pessoal a definição contida no art. 18 da Lei Complementar n0 
101/2000. 

 
SEÇÃO IX 

As Disposições Sobre as Despesas Decorrentes 
de Débitos de Precatórios Judiciais 

 
 

Art. 36. Para atendimento ao prescrito no Art. 100, Parágrafo 10 da 
Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a incluir no 
Orçamento, a previsão de dotação orçamentária ao pagamento de débitos 
oriundos de precatórios judiciários. 
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Parágrafo Único. A relação dos débitos, de que trata o “caput” deste 

artigo, somente incluirá precatórios cujos processos contenham certidão de 
trânsito em julgado da decisão exeqüenda e atendam a pelo menos uma das 
seguintes condições: 

 
I –  certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; 
 
II – certidão que não tenham sido opostos embargos ou qualquer 

impugnação aos respectivos cálculos.  
 
III - precatórios apresentados, com características dos itens acima, até 

a data de 01 de julho de cada ano.   
     
 
                                        SEÇÃO X 

Das vedações quando exceder os limites de despesa 
com pessoal 

 e dos Critérios e Forma de Limitação de Empenho 
 

 
Art. 37. A averiguação do cumprimento dos limites estabelecidos nos 

arts. 19 e 20 da Lei Complementar n0 101/2000, será realizada no final de 
cada quadrimestre. 

 
Parágrafo Único. Se a despesa total com pessoal dos poderes 

executivo e legislativo exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, 
são vedados: 

 
I – a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração  a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de 
determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no Inciso X do 
artigo 37 da Constituição Federal; 

 
II – criação de cargo, emprego ou função; 
 
III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 

despesa; 
 
IV – provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal 

a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 

 
V – contratação de hora extra. 
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Art. 38. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou Órgão, 

ultrapassar os limites definidos na Lei Complementar n0 101/2000, sem 
prejuízo das medidas previstas no art. 22 da Lei Complementar nº 101/00, o 
percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, 
sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as 
providências previstas nos parágrafos 30 e 40 do art. 169 da Constituição 
Federal. 

 
§ 10 - No caso do inciso I do Parágrafo 30 do art. 169 da Constituição 

Federal, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e 
funções, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. 

 
§ 20 - É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com 

adequação dos vencimentos à nova carga horária. 
 
§ 30 - Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto 

perdurar o excesso, o ente não poderá: 
 
I – receber transferências voluntárias; 
 
II – obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 
 
III – contratar operações de crédito, ressalvados as destinadas  ao 

refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas 
com pessoal. 

 
Art. 39. Se verificado, ao final de um quadrimestre, que a realização da 

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal, os Poderes Legislativo e Executivo promoverão, por ato 
próprio nos montantes necessários, nos 30 dias subseqüentes, limitação de 
empenho e movimentação financeira, utilizando os critérios de redução de 
despesas na ordem inversa ao estabelecido no art. 4º desta Lei, respeitando 
o pagamento da Dívida Fundada, precatórios e pessoal e encargos. 

 
§ 10 No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, 

a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de 
forma proporcional as reduções efetivadas. 

 
§ 20 Não serão objeto de limitações as despesas que constituam 

obrigações constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao 
pagamento dos serviços da dívida.   
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                                 SEÇÃO XI 
As Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos 

Resultados dos Programas Financiados com Recursos do Orçamento 
 

Art. 40. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, 
a escrituração contábil será efetuada de forma a propiciar o controle dos 
custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo, 
bem como implantará controle de custos visando o equilíbrio financeiro. 

Parágrafo único. Anualmente, em audiência pública promovida para 
fins de propiciar a transparência e a prestação de contas, o Poder Executivo 
avaliará, perante a sociedade, a eficácia e a eficiência da gestão, 
demonstrando as ações e metas realizadas.  

 
 

    SEÇÃO XII 
 As Condições Especiais para Transferências  
de Recursos Públicos a Entidades Públicas e Privadas 
 

 
Art. 41. A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir 

necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser 
autorizada em Lei específica e destinarem-se a atender as diretrizes e metas 
constantes no art. 2º e no anexo I desta lei.  

 
Art. 42. A Lei Orçamentária Anual, bem como suas alterações, não 

destinará recursos para execução direta pela Administração Pública Municipal, 
de projetos e atividades típicas das administrações estadual e federal, 
ressalvados os concernentes a despesas previstas em convênios  e acordos 
com órgãos  e autarquias da Administração Pública de todas as esferas de 
Governo. 

 
§ 10 - A despesa com cooperação técnica e financeira ou contrapartidas 

em convênios e acordos far-se-á em programação específica classificada 
conforme dotação orçamentária; 

 
§ 2° - São vedadas as transferências de recursos a título de 

subvenções sociais nas disposições contidas no item I do art. 19, da 
Constituição Federal ressalvadas as disposições da Lei Federal n° 8.742, de 
07 de dezembro de 1993, e ressalvadas as destinadas a entidades municipais 



para atendimento das ações de assistencialismo social, (Saúde,Educação, 
Habitação e Assistência Social) e ao atendimento ao seguinte: 
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I -   Mitra Diocesana de Coxim Projeto Criança Feliz; 
 
II -  Mitra Diocesana de Coxim Projeto de uma Vida Sóbria; 
 
III - Lions Club de Coxim; 
 
IV -Centro Espírita Operário do Amor; 
 
V - Associação Portadores de Necessidades Especiais - APONEC; 
 
VI -AEB – Associação Evangélica Beneficente; 
 
VII -CDDH – Centro de Defesa em Direitos Humanos Henrique de 

Melo Spengler; 
 
VIII -GAAM – Grupo de Apoio à Doação Manjedoura; 
 
IX –Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; 
 
X – Fundações; 
 
XI - E Outras. 
 
  

                                  CAPÍTULO II  
                          Das Disposições Gerais 

 
 

Art. 43. As propostas de modificação no Projeto da Lei Orçamentária 
Anual serão apresentadas, no que couber, da mesma forma e nível de 
detalhamento dos demonstrativos e anexos apresentados.  

 
Art. 44. Fica o Poder Executivo autorizado, no decorrer da execução 

orçamentária, a abrir créditos suplementares com recursos provenientes do 
excesso de arrecadação limitado ao crescimento nominal da Receita do 
Município, acumulado no exercício. 

 
Art. 45. Para ajustar as despesas ao efetivo comportamento da receita, 

poderá constar na Lei Orçamentária Anual, autorização ao Poder Executivo 
para abertura de crédito adicional suplementar de 50% (cinqüenta porcento) 
sobre o total da despesa fixada no orçamento geral do Município, observado o 
parágrafo único e seus incisos do art. 31 desta lei, utilizado os recursos 



previstos nos incisos I, II, III e IV do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 
4.320/64. 
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Art. 46. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for aprovado até 

31 de dezembro de 2010, a sua programação será executada mensalmente 
até o limite de 1/12 (um doze avos) do total, do Orçamento de 2010, 
observada a efetiva arrecadação no mês anterior, até a sua aprovação pela 
Câmara Municipal vedado o início de qualquer projeto novo. 

 
Art. 47. Os anexos constantes da Lei Orçamentária Anual serão 

publicados juntamente com o Orçamento. 
 
Parágrafo único.  Conjuntamente com o Orçamento, o Poder 

Executivo publicará os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, 
especificando para cada categoria de programação no seu menor nível, os 
elementos de despesa e respectivos desdobramentos. 

 
Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
       
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em 01  de julho de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                        LEI MUNICIPAL  Nº. 1.423/2009, DE 01/07/2009 
 

“Dá denominação de Hervê Mendes Fontoura I a área 
inscrita na Matricula nº 23.457 e de Hervê Mendes 
Fontoura II a área inscrita na Matrícula 23.456 e dá 
outras providências”. 
 

 
 A PREFEITA 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 - Passa a denominar-se Loteamento Hervê Mendes Fontoura I, 
o imóvel matriculado sob o nº 23.457, cuja descrição da localização, se faz do 
seguinte modo: 
  
 I – um lote de terreno urbano sob o nº 112, da Quadra 61, com área de 
10.000 m2 (dez mil metros quadrados) localizado no “Bairro Piracema”, nesta 
cidade, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
 Ao norte (frente):   com 100m para a rua São Paulo 
 Ao sul (fundos):  com 10m para a rua Rondonópolis 
 Ao leste (lado direito): com 100m para a rua Porto Alegre 
 Ao oeste (lado esquerdo): com 100m para a rua Pedro Gomes  
 
 Art. 2º - Passa a denominar-se Loteamento Hervê Mendes Fontoura II, 
o imóvel matriculado sob o nº 23.456, cuja a descrição e localização se fazem 
da seguinte maneira: 
 
 I – um lote de terreno urbano sob o nº 112, da Quadra 62, com área de 
10.000 m2 (dez mil metros quadrados) dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
 
 Ao norte (frente):  com 100m para a rua Rondonópolis 
 Ao sul: (fundos):  com 100m para a rua Terenos 
 Ao leste: (lado direito): com 100m para a rua Porto Alegre 
 Ao oeste(lado esquerdo): com 100m para a rua Pedro Gomes 
 
 Art. 3º - Aos loteamentos que aludem o art. 1º e 2º, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a parcela-la em lotes urbanos, destinados aos 
Programas de Habitação de Interesse Social. 
 



 Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a doação dos 
lotes provenientes do parcelamento das áreas dos Loteamentos Hervê 
Mendes Fontoura I e II aos que se enquadrarem as exigências do Programa 
Habitacional de Interesse Social, existente. 
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 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.408, de 08 de 
abril de 2009. 
 

  
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 01  de julho de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                        LEI MUNICIPAL  Nº. 1.424/2009, DE 08/07/2009 

 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências”. 
 
 

A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 3.823,00 m2 (três 
mil, oitocentos e vinte e três metros quadrados), localizado no lote 06 – 
Quadra nº 14, Área Institucional, no Bairro Vila Bela II, nesta cidade,  
matrícula nº 21.709, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (frente) com 49,00 para a Rua Figueira 
Ao Sul: (fundo) com 67,00 m para a Rua Amor Perfeito  
Ao Leste: (lado direito) com 60,00 m para os lotes 01, 02, 03, 04 e 05 
Ao Oeste: (lado esquerdo) com 74,00 m para a Rua Faveiro. 

 
 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo a regularização fundiária dos ocupantes que se encontram na posse 
precária da mesma. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 
 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em 08  de julho de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 
 

 



          
         ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
       
                        LEI MUNICIPAL  Nº. 1.425/2009, DE 08/07/2009 

 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso comum e 
dá outras providências”. 

 
 

A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 365,46 m2 (trezentos 
e sessenta e cinco metros e quarenta e seis centímetros quadrados),  
matrícula nº 21.712, localizado no lado esquerdo da Rua Figueira, esquina 
com a Travessa do Ingá e Rua do Mangue, no Bairro Vila Bela II, nesta 
cidade, dentro dos seguintes limites e confrontações: ao Norte com 50,00 m  
para a Rua do Mangue, ao Sul com 50,00 m para a Travessa do Ingá e ao 
Leste, com 15,00 m para a Rua Figueira. 

 
 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo a regularização fundiária dos ocupantes que se encontram na posse 
precária da mesma. 
  
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 
  

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em 08  de julho de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



          
         ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
       
                        LEI MUNICIPAL  Nº. 1.426/2009, DE 08/07/2009 

 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso comum e 
dá outras providências”. 
 

 
 A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 417,16,00 m2 
(quatrocentos e dezessete metros e dezesseis centímetros quadrados), 
localizado na Rua Ingá, no Bairro Vila Bela II, nesta cidade,  dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (lado esquerdo) com 50,00 m para área Verde F 
Ao Sul: (lado direito) com 70,50 m para os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7  
Ao Leste: (frente) com 6,88 m para a Rua Figueira 
Ao Oeste: (fundo) com 21,01 m para a Rua do Mangue 

 
 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo a regularização fundiária dos ocupantes que se encontram na posse 
precária da mesma. 
  
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 

 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em 08 de julho de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 
 

 
 
 
 
 



          
         ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
       
          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.427/2009, DE 15/07/2009 

 
 

“Dá denominação ao Loteamento Conjunto Residencial 
Ricardo de Melo Spengler a área inscrita na Matrícula 
23.448 e dá outras providências  ”. 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Passa a denominar-se Loteamento Conjunto Residencial 
Ricardo de Melo Spengler, o imóvel matriculado sob o nº 23.448, cuja 
descrição da localização, se faz do seguinte modo: 
  
 I – um lote de terreno urbano sob o nº 1/4, da Quadra 34, com área de 
12.000 m2 (doze mil metros quadrados) localizado com frente para a Rua 
Três Lagoas, lado esquerdo (impar), na esquina com a Rua Antonio João, 
Bairro Cidade Piracema, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
 Ao norte: (frente):  com 120m para a Rua Três Lagoas 
 Ao sul: (fundos):          com 120m para a Rua São Paulo 
 Ao leste: (lado direito): com 100m para a Rua Antonio João  
 Ao oeste: (lado esquerdo): com 100m para a Rua Bandeira 
 
 Art. 2º - Ao loteamento que alude o art. 1º, fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a parcelá-lo em lotes urbanos, destinados ao Programa 
de Habitação de Interesse Social. 
 
 Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a doação dos 
lotes provenientes do parcelamento “Conjunto Residencial Ricardo de Melo 
Spengler” 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 
as disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 15 de julho de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 



                                                         
                               ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
       
          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.428/2009, DE 15/07/2009 
 
 

“ Dá denominação ao Loteamento Conjunto Residencial 
Neuza Ferreira Schimidt o imóvel matriculado sob o nº 
23.465 e dá outras providências  ”. 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Passa a denominar-se Loteamento Conjunto Residencial Neuza 
Ferreira Schimidt, o imóvel matriculado sob o nº 23.465, cuja descrição da 
localização, se faz do seguinte modo: 
  
 I – um lote de terreno urbano sob o nº 1/2, da Quadra 38, com área de 
10.000 m2 (dez mil metros quadrados) localizado com frente para a Rua São 
Paulo, lado esquerdo (impar), na esquina com a Rua Bandeira, Bairro Cidade 
Piracema, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
 Ao norte (frente):  com 100m para a rua São Paulo 
 Ao sul: (fundos):          com 100m para a rua Rondonópolis  
 Ao leste: (lado direito): com 100m para a rua Bandeira  
 Ao oeste (lado esquerdo): com 100m para a rua José Antonio  
 
 Art. 2º - Ao loteamento que alude o art. 1º, fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a parcela-la em lotes urbanos, destinados ao Programa 
de Habitação de Interesse Social. 
 
 Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à doação dos 
lotes provenientes do parcelamento “Conjunto Residencial Ricardo de Melo 
Spengler” aos que se enquadrarem as exigências do Programa Habitacional 
de Interesse Social, existente. 
  
 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em 15 de julho de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 



                                                         
                               ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
       
          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.429/2009, DE 29/07/2009 
 

 
“Dá denominação ao Loteamento Vila Bela III o 
imóvel matriculado sob o nº 15.990 e dá outras 
providências”. 
 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Passa a denominar-se Loteamento Vila Bela III, o imóvel 
matriculado sob o nº 15.990, cuja descrição da localização, se faz do seguinte 
modo: 
  
 Área desmembrada 01 – Vila Bela III, uma área de terras com 17.3888 
há (dezessete hectares e três mil oitocentos e oitenta e oito metros 
quadrados), desmembrada do remanescente da “Gleba Bela”, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
 
 Ao Norte  : com Av. Mato Grosso do Sul, área desmembrada 05 e 04 
 Ao Este : área desmembrada 04 (José F. Castro) e Vila Bela II 
 Ao Sul : Vila Bela II e Vila Bela I (área verde)  
 Ao oeste  : Vila Bela I, Quadra 37,36 e Av. Mato Grosso do Sul. 
 
 Art. 2º - Ao loteamento que alude o art. 1º, fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a parcela-la em lotes urbanos, destinados ao Programa 
de Habitação de Interesse Social. 
 
 Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à doação dos 
lotes provenientes do parcelamento Vila Bela III aos que se enquadrarem as 
exigências do Programa Habitacional de Interesse Social, existente. 
  
 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 08 de junho de 2009. 

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  29 de julho de 2009. 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 



                                                         
                               ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
       
          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.430/2009, DE 19/08/2009 
 

 
“Dispõe sobre alterações dos incisos II e VI do Art. 22, e 
acréscimo dos Incisos VIII, IX e X, do mesmo artigo, da 
Lei Municipal nº 1.121/2003 e dá outras providências”. 

 
 

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

Art. 1º - Ficam alterados os incisos II, VI, do artigo 22, e acrescido ao 
mesmo artigo os incisos VIII, IX e X, da Lei Municipal 1.121, de 31 de março 
de 2003, que passam ter a seguinte redação:  

 
I - ... 

II – Ter idade superior a 21 anos; 

III - ... 

IV - ... 

V - ... 

VI – Possuir curso superior na área de Ciência Humana, ou ensino 
médio completo, com experiência comprovada no atendimento sistematizado 
em trabalho com Criança e Adolescente de no mínimo 01  ano, atestado por 
instituição pública ou privada.  

 
VII - ... 

VIII – Apresentar Certidão Civil e Criminal dos últimos 05 anos; 

IX – Ser considerado apto na avaliação psicológica; 

X – Apresentar Certificado do Curso Básico de Informática.  

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

as disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  19 de agosto de 2009. 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 



                                                         
                               ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
       
          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.431/2009, DE 26/08/2009 
 

 
 

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

 
 A PREFEITA 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 proceder a 
doação ao Estado de Mato Grosso do Sul, a área de um terreno desmembrado 
(lote nº 02/B da quadra nº 01), frente para a Rua João Pessoal, distancia 
40,00 m da esquina mais próxima – Rua Viriato Bandeira – lado esquerdo 
(impar), com área de 465,00 m2 (quatrocentos e sessenta e cinco metros 
quadrados), Portaria nº 857, datada de 03/07/09, dentro dos seguinte limites 
e confrontações: 
 

Ao Sul (frente)  com  9,30 m para a Rua João Pessoa 
Ao Norte (fundo)  com  9,30 m para o Lote nº 05 
Ao Leste (lado direito) com 50,00 m para o Lote nº 01 
Ao Oeste (lado esquerdo) com 50,00 m para o Lote nº 02/A 
 

 Parágrafo Único – A doação de que trata esse artigo se destina a 
construção da Sede do Tribunal do Júri da Comarca de Coxim/MS. 
 

Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 03 (três) 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. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  26 de agosto de 2009. 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 



                                                         
                               ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
       
          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.432/2009, DE 26/08/2009 

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

 
 
 A PREFEITA 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$ 15.000,00 (quinze mil reais), no Orçamento Programa 
da Prefeitura Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 

40.............................Fundação de Cultura Desporto e Lazer 
40106....................... Fundação de Cultura Desporto e Lazer 
27.............................Desporto e Lazer 
812...........................Desporto Comunitário 
0014.........................Desenvolvimento do Esporte 
2098.........................Atividades Desportivas  
339036.....................Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Fonte 02...................Recurso do Estado  
Lei Orçamentária.....1.387/08 
Valor........................R$ 10.000,00 
 
60.............................Secretaria Municipal de Educação 
60101.......................Secretaria Municipal de Educação  
12.............................Educação 
361...........................Ensino Fundamental 
0015.........................Gestão do Ensino Municipal 
2071.........................Manutenção Secretaria de Educação    
339014.....................Diárias – Civil 
Fonte........................003 
Lei Orçamentária.....1.387/08 
Valor........................R$ 5.000,00 
                                

 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. 
 
 
 



                                                      
                               ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

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

 
 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  26 de agosto de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         
                               ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
       
          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.433/2009, DE 02/09/2009 

 
 

Institui o Plano de Recuperação do Imposto Predial 
e Territorial Urbano, no Município de Coxim-MS, e dá 
outras providências. 

 
 
 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 
                                       Capítulo I 
                                    Do Programa 

 
Art. 1º - Fica instituído, no Município de Coxim, o Programa de 

Recuperação do Imposto Territorial Urbano - PRIPTU, destinado a: 
 
I - promover a regularização de créditos do Município, decorrentes de 

débitos de contribuintes, relativos ao Imposto Territorial Urbano, em razão de 
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008, constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade 
suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores 
retidos; 

 
Parágrafo único. O PRIPTU será administrado pela Coordenadoria de 

Receitas e Tributos, ouvida a Assessoria Jurídica, sempre que necessário, e 
observado o disposto em regulamento. 

 
Art. 2º O ingresso no PRIPTU dar-se-á por opção do contribuinte, em 

formulário próprio, até 20 de dezembro de 2009, e fará jus a regime especial 
de consolidação dos débitos de tributos municipais incluídos no Programa, 
sejam os decorrentes de obrigação própria, sejam os resultantes de 
responsabilidade tributária. 

 
                                   Capitulo II 
                                   Dos Débitos 

 
Art. 3º A consolidação dos débitos será por cadastro em formulário 

próprio e obedecerá aos seguintes critérios: 
 
I – Para os que aderirem ao PRIPTU, concessão de desconto de 40% 

(quarenta por cento) para pagamento a vista; 
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II – Para os que aderirem ao PRIPTU, a concessão de desconto de 20% 

(vinte por cento) para pagamento parcelado em até 6 (seis) vezes mensais e 
consecutivas; 

 
III – Para os que aderirem ao PRIPTU, concessão de anistia de 100 % 

(cem por cento) dos juros, correção monetária e multas, para o pagamento a 
vista; 

 
IV – Para os que aderirem ao PRIPTU, concessão de anistia de 70% dos 

juros, correção monetária e multas, para pagamento parcelado em até 6 
(seis) vezes mensais e consultivas; 

 
V – Para os inscritos no PRIPTU, concessão de anistia de 50% dos juros, 

correção monetária e multas, para os demais parcelamentos; 
 
Art. 4º Os débitos relativo ao tributo poderão ser pagos em até 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a primeira vencendo no ato da 
opção e as demais no dia 10 do mês subseqüente, observado o piso mínimo 
de cada parcela o equivalente na data da opção a 1 (uma) UFM para pessoas 
físicas e 2 (duas) UFMs para pessoas jurídicas. 

 
Art. 5º A falta de pagamento, na data do vencimento, de qualquer 

parcela ensejará os acréscimos previstos na Lei Complementar nº 069/2005 – 
Código Tributário Municipal. 

 
Art. 6º A opção pelo PRIPTU sujeita o contribuinte à aceitação plena e 

irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei e constitui confissão 
irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários nele 
incluídos. 

 
Parágrafo único. A opção pelo PRIPTU sujeita, ainda, o contribuinte: 
 
a) ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado; 
 
a) ao pagamento regular dos tributos municipais, com vencimento 

posterior a vigência desta lei. 
 
Art. 7º A opção dar-se-á mediante preenchimento do formulário 

próprio junto Coordenadoria de Receitas e Tributos, e sua confirmação se 
dará pelo pagamento da cota única ou da primeira parcela. 

 
Art. 8º O contribuinte poderá incluir no PRIPTU eventuais saldos de 

parcelamento e reparcelamento anteriores a data de 31 de junho de 2009. 
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Art. 9º O contribuinte será excluído do PRIPTU quando: 
 
I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei; 
 
II - constituição de crédito tributário, lançado de ofício, correspondente 

a tributo abrangido pelo PRIPTU e não incluído na confissão a que se refere o 
artigo 5º desta lei, salvo se integralmente pago em 30 (trinta) dias, contados 
da constituição definitiva ou, quando impugnado o lançamento, da intimação 
da decisão administrativa ou judicial, que o tornou definitivo; 

 
III - falência ou extinção, pela liquidação da pessoa jurídica; 
 
IV - cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da 

cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio permanecerem 
estabelecidas no Município de Coxim e assumirem solidariamente com a 
cindida as obrigações do PRIPTU; 

 
V - prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir 

informações, a diminuir ou a subtrair receita do contribuinte optante; 
 
VI - inadimplência, por 2 (dois) meses consecutivos ou 4 (quatro) 

meses alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente ao tributo abrangido 
pelo PRIPTU. 

 
§ 1º A exclusão do contribuinte do PRIPTU acarretará a imediata 

exigibilidade da totalidade do débito tributário confessado e não pago, 
aplicando-se sobre o montante devido, os acréscimos legais, previstos na 
legislação municipal, à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, 
executando-se automaticamente, as garantias eventualmente prestadas. 

 
§ 2º - A exclusão será precedida de consulta à Assessoria Jurídica, por 

intermédio do Coordenadoria de Receitas e Tributos, a qual emitirá, em 5 
(cinco) dias, parecer orientando quanto à oportunidade e conveniência do ato 
de exclusão. 

 
§ 3º A rescisão do contrato de parcelamento implicará a imediata 

exigibilidade do total do crédito confessado e ainda não pago, além dos 
acréscimos legais na forma da legislação aplicável, devendo o processo, se for 
o caso, ser inscrito em dívida ativa e encaminhado à Assessoria Jurídica do 
Município para adoção das medidas cabíveis, visando a cobrança 
administrativa ou judicial do respectivo crédito tributário. 
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Art. 10. A inclusão no PRIPTU fica condicionada, ainda, ao encerramento 

comprovado dos feitos, por desistência, expressa e irrevogável das respectivas 
ações judiciais e das defesas e recursos administrativos, a ser formulada pelo 
contribuinte, bem assim da renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, em 
que se funda a ação judicial ou o pleito administrativo. 

 
Parágrafo único. Na desistência de ação judicial, deverá o contribuinte 

suportar as custas judiciais e, se cabíveis, também os honorários arbitrados, que 
serão pagos integralmente, juntamente com o pagamento da primeira parcela. 

 
Art. 11. As obrigações dos contribuintes decorrentes da opção pelo 

PRIPTU, não serão consideradas para fins de determinação de índices 
econômicos para efeito de licitações públicas no âmbito municipal. 

 
Art. 12. A quitação ou o parcelamento de crédito inscrito em dívida ativa 

de que trata esta Lei somente será efetivado através da Coordenadoria de 
Receitas e Tributos e, se já estiver ajuizado, pela Assessoria Jurídica do 
Município, após o pagamento dos honorários advocatícios e das custas 
processuais iniciais e finais. 

 
Art. 13. O contribuinte deverá compensar, do montante do débito 

consolidado, o valor de créditos líquidos e certos oriundos de despesas correntes 
e de investimentos que possua contra o Município, permanecendo no PRIPTU o 
saldo do débito que eventualmente remanescer. 

 
§ 1º - Valores líquidos a que, eventualmente, o contribuinte possa ter 

direito, decorrentes de atrasos de pagamento, ainda relacionados com os 
créditos no "caput" não poderão ser incluídos na compreensão, sujeitando-se ao 
procedimento normal de cobrança. 

 
§ 2º - Contribuinte que pretender utilizar a compensação prevista neste 

artigo apresentará no requerimento de opção, além da declaração do valor dos 
débitos a parcelar, a declaração do valor de seu crédito líquido a origem 
respectiva. 

 
§ 3º - Salvo as hipóteses de erro, fraude ou simulação, a compensação 

será considerada tacitamente homologada se a Fazenda Municipal não a 
impugnar no prazo de 60 (sessenta) dias do protocolo da opção. 

 
Art. 14. O poder executivo deverá promover o recadastramento de todo o 

cadastro imobiliário, no prazo de 120 dias, contados a publicação da presente lei, 
podendo executar simultaneamente levantamento geral da planta urbana da 
cidade por geo-referênciamento; 
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                              Capitulo III 
                              Outras Ações 
 
Art. 15. Para que seja o procedido o geo-referênciamento, fica o Poder 

Executivo autorizado a aderir a programas de financiamentos do governo federal, 
para este fim, onde se procederá o levantamento das áreas urbanas:  

 
Parágrafo único: entende como levantamento das áreas urbanas os 

seguintes fatores: Proprietários, situação escritural, áreas totais dos terrenos, 
áreas edificadas, tipos e situação das construções, pedolologias, topografias, 
situações de terrenos e demais necessidades para que seja aplicado o fator 
corretivo no cadastro imobiliário; 

 
Art. 16. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a instituir sistemática 

de prêmios para incentivar o contribuinte ao pagamento dos débitos referente ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano; 

 
§1º - Participaram da sistemática de prêmios somente contribuintes que 

encontram-se em total regularidade de suas obrigações tributárias; 
 
Art. 17. Fica instituído o IPTU Verde, consistente em carnê diferenciado 

para os contribuintes que encontram-se em total regularidade de suas obrigações 
quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano, sendo beneficiário de 30% de 
desconto em pagamento avista e 20 % de desconto para o pagamento 
parcelado; 

 
Art. 18. O poder Executivo Municipal fica autorizado a instituir programa 

de parceria com, escolas, empresas, as associações de bairros na divulgação da 
campanha institucional, com a feitura de uma cartilha educativa sobre os 
principais tributos municipais arrecadados; sua arrecadação, sua aplicação nos 
diversos setores da municipalidade, a demonstração de sua despesa por área, os 
danos causados pela inadimplência dos tributos, da evasão fiscal, da sonegação 
na arrecadação e a importância do tributo para comunidades locais; 

 
Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

demais disposições em contrário.  
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  02 de setembro de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.434/2009, DE 02/09/2009 

 
 

“Define débito ou obrigação de pequeno valor no 
âmbito do Município de Coxim/MS  e dá outras 
providências”. 
 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte lei. 

 Art. 1º - Para os efeitos do que dispõe os §§ 3º e 5º do art. 100 da 
Constituição Federal, considera-se débito ou obrigação de pequeno valor, no 
âmbito do Município de Coxim/MS, o crédito decorrente de sentença judicial 
transitada em julgado, cujo montante não exceda a R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), atualizados até a data em que for requerido o pagamento pela 
autoridade judiciária.  

 § 1º - O limite previsto no caput deste artigo será reajustado no início de 
cada exercício financeiro, pelo Índice de Preços ao Consumidor Especial IPCA-E, 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 § 2º - O valor estabelecido no caput deste artigo refere-se ao crédito total 
da sentença exeqüenda, independentemente do número de credores; a fim de 
que o pagamento não se faça em parte na forma estabelecida nesta Lei e em 
parte mediante a expedição de precatório. 

 Art. 2º - O crédito de pequeno valor deverá ser pago, mediante depósito 
judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data em que for 
protocolada a requisição de pagamento expedida pela autoridade judiciária, 
observada a ordem de apresentação na Procuradoria Jurídica do Município.  

 Art. 3º - Se o valor da execução ultrapassar o limite estabelecido no art. 
1º, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultado ao credor a 
renúncia ao valor excedente, para que possa optar pelo recebimento do saldo 
sem o precatório, na forma estabelecida nesta Lei.  

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

Gabinete da Prefeita Municipal, em  02 de setembro de 2009. 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 



                                                         
                               ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
       
           LEI MUNICIPAL  Nº. 1.435/2009, DE 02/09/2009 
 

 
“Dispõe sobre a autorização para criação da Fundação 
Estatal de Saúde do Pantanal - FESP, e dá providências 
correlatas”. 
 
 

A PREFEITA 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. 

 
 

     CAPÍTULO ÚNICO 
   DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
         Seção I 
           DA AUTORIZAÇÃO PARA A CRIAÇÃO 
 
Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado criar a Fundação Estatal de 

Saúde do Pantanal - FESP.  
 
 
                                  Seção II 
                           DA CONCEITUAÇÃO 

 
Art. 2º A Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP será integrante 

da Administração Pública Indireta do Poder Executivo do Município de Coxim 
Estado de Mato Grosso do Sul, dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com 
autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal 
próprio e prazo de duração indeterminado.  

 
Art. 3º A constituição da Fundação, nos termos do art. 2º, consumar-se-á 

com o registro de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, na forma do disposto no Código Civil e na Lei de Registros 
Públicos.  

 
Art. 4º A Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP será regida pela 

Lei Complementar nº 101/09, por esta Lei, pelo respectivo estatuto e pelas 
normas legais e infralegais internas que lhe sejam aplicáveis.  

 
Art. 5º O estatuto da Fundação será aprovado por decreto do Poder 

Executivo Municipal.  
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Parágrafo único. O estatuto poderá ser alterado por iniciativa conjunta 

da Diretoria Executiva e do Conselho Curador, devendo as alterações ser 
registradas no cartório competente, após aprovação na forma e nos termos 
previstos no “caput” deste artigo.  

 

                                  Seção III 
                DA VINCULAÇÃO, SEDE E FORO 

 

Art. 6º A Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP ficará vinculada à 
Secretaria Municipal de Saúde de Coxim e, por esta, deverá ser supervisionada, 
nos termos e para os fins constantes da legislação pertinente e de seu estatuto.  

 
Parágrafo único. A Fundação terá sede e foro no Município e Comarca de 

Coxim Estado de Mato Grosso do Sul.  
 

                                   Seção IV 
                              DA FINALIDADE 

 

Art. 7º A Fundação terá por finalidade exclusiva de, em consonância com 
as áreas de atuação previstas na Lei Complementar nº 101/09, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, supervisionar, organizar e desempenhar as ações e 
serviços de assistência hospitalar podendo desenvolver atividades de ensino e 
pesquisa científica e tecnológica na área de saúde. 

 
Parágrafo Único. A Fundação insere-se no sistema loco-regional do 

Sistema Único de Saúde, conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde 
de Coxim, além de estar obrigada a garantir todos os princípios legais do SUS, 
tais como: da universalidade, da equidade e outros, diretrizes e bases do SUS 
municipal, estadual e nacional, em especial a fiscalização e o acompanhamento 
do Conselho Municipal de Saúde, ficando vedado a Fundação a assunção de 
compromissos ou obrigações com terceiros que violem os princípios do Sistema 
Único de Saúde, em especial, os da igualdade de atendimento com porta de 
entrada única.  

 
                                     Seção V 
                  DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 8º. A Fundação terá em sua estrutura organizacional básica os 
seguintes órgãos:  

 
I – o Conselho Curador; e  
II – a Diretoria Executiva.  
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     Seção VI 
DA COMPOSIÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 
 
    Subseção I 
         DO CONSELHO CURADOR 
 
Art. 9º. O Conselho Curador da Fundação, órgão de direção superior, 

administração, controle e fiscalização, será composto da seguinte forma: 
 
I - o Secretário Municipal de Saúde de Coxim-MS; 
 
II - 02 (dois) membros indicados pelo Poder Executivo Municipal de Coxim, 

dentre pessoas com conhecimento na área de saúde publica; 
  
III - 01 (um) membro indicado pelo Poder Executivo Municipal de Coxim, 

dentre pessoas com conhecimento na área orçamentária e financeira;  
 
IV – 01 (um) membro indicado pela Secretaria de Estado de Saúde do 

Mato Grosso do Sul. 
 
V - 01 (um) representante dos trabalhadores da fundação, indicados pela 

maioria dos trabalhadores; 
 
VI – 02 (dois) representantes indicados pelo COSEMS, sendo uma vaga 

dentre os secretários municipais de saúde dos municípios adscritos a 
microrregião de Coxim e a outra vaga destinada a um técnico, com conhecimento 
em saúde pública, a ser escolhido, também, entre os municípios adscritos a 
microrregião de Coxim, conforme PDR (Plano Diretor de Regionalização); 

 
§ 1º O mandato dos membros do Conselho Curador tem duração de 02 

(dois) anos, permitida duas reconduções.  
 
§ 2º A Presidência do Conselho Curador deve ser exercida pelo Secretário 

de Municipal de Saúde, cabendo-lhe o voto de qualidade.  
 
§  3º Os membros do Conselho Curador exercerão seus mandatos 

gratuitamente.  
 
§ 4º Serão escolhidos, pelo Conselho Curador da Fundação, 02 (dois) 

membros suplentes com conhecimento em saúde pública ou em contabilidade 
pública, os quais deverão participar, obrigatoriamente, de todas as reuniões e 
substituir o membro nato que não comparecer às reuniões do Conselho.  

 
§ 5º O membro que perder a condição que lhe tenha ensejado a nomeação 

para o Conselho Curador perderá o seu mandato imediatamente, devendo ser 
nomeado, na forma desta Lei e do estatuto da Fundação, novo membro para 
completar o mandato.  
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§ 6º A Diretoria Executiva deverá participar das reuniões do Conselho 

Curador, nas quais, poderá exercer o direito a voto.  
 
§ 7º O Conselho Curador deverá acompanhar o contrato estatal de 

serviços em seus aspectos orçamentários, fiscais, contábeis e de gestão quando 
das prestações de contas.  
 

 
                                   Subseção II 

                       DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Art. 10. A Diretoria Executiva da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - 
FESP, órgão de direção e de administração superior, responsável pela gestão 
técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional, será composta de 3 
(três) diretores, a saber:  

 
I – Diretor-Geral;  
II – Diretor Administrativo-Financeiro;  
III – Diretor de Atenção a Saúde.  
 
Parágrafo único. Os membros da Diretoria Executiva serão contratados 

pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo seus empregos 
de livre nomeação e dispensa. 

 
Art. 11. A Diretoria Executiva será nomeada pelo Executivo Municipal de 

Coxim, sendo que o Diretor-Geral será nomeado dentre profissionais com 
conhecimento em saúde pública e os demais membros da Diretoria Executiva 
com conhecimento em suas respectivas áreas de atuação. 

 
Art. 12. O Estatuto disporá sobre a atribuição do Diretor-Geral, que terá a 

competência de representar a Fundação judicial e extrajudicialmente, à extensão 
de sua competência, bem como sobre as atribuições da Diretoria Executiva, do 
Conselho Curador e de seus membros.  

 
Parágrafo Único – O Estatuto da Fundação disporá sobre sua estrutura, 

competência de seus órgãos, as atribuições de seus dirigentes, substituição dos 
membros, a periodicidades das reuniões do Conselho Curador e da Diretoria 
Executiva bem como, sobre demais aspectos organizacionais da Fundação.   

  
Art. 13. Os cargos da Diretoria Executiva, inclusive de seus assessores, 

conforme disposto no plano de empregos e salários e plano de desenvolvimento 
de recursos humanos, serão de livre nomeação e dispensa. 

 
 
 
 



                                                        
                               ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
 
      Seção VII 
                    DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS 
 

Art. 14. O patrimônio inicial da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - 
FESP será constituído por: 

 
I - bens móveis e imóveis, equipamentos, máquinas, veículos, 

instrumentos e outros bens patrimoniais, inclusive prédios ou edificações, 
terreno, instalações e aportes financeiros, que, venham a ser transferidos para a 
FESP, ou doados pelos Municípios e outras pessoas jurídicas de direito publico ou 
privado e pessoas físicas. 

 
§ 1º.   Os bens da Fundação serão utilizados exclusivamente na 

consecução de sua finalidade, podendo ser alienados, mediante autorização 
específica, estabelecida no Contrato Estatal de Serviço a ser celebrado com a 
Secretaria Municipal de Saúde, na forma do disposto nesta lei e nos estatutos da 
Fundação. 

 
§ 2º.  Só será admitida a doação à Fundação de bens livres e 

desembaraçados. 
 
II - bens móveis e imóveis, equipamentos e instalações e outros, bem 

como direitos, ações, cotas-partes e títulos de valor, que, sob qualquer 
modalidade, tenham sido assegurados, transferidos ou outorgados à Fundação;  

 
III - bens, equipamentos, instalações, direitos, ações e títulos que, sob 

qualquer modalidade, a Fundação vier a adquirir ou que venham a lhe ser 
legalmente assegurados, transferidos ou outorgados;  

 
IV - cotas-partes societárias, cotas-partes de fundos e demais títulos 

mobiliários que forem ou vierem a ser de propriedade da Fundação;  
 
V - outros bens móveis e imóveis, bem como direitos, títulos e ações que 

legalmente venham a constituir o patrimônio da Fundação;  
 
VI – todo o mais que, de forma legal, vier a constituir o patrimônio da 

Fundação.  
 
Parágrafo Único.   No caso de extinção da Fundação os legados e doações 

que lhe forem destinados, bem como os demais bens que venha a adquirir ou 
produzir, serão incorporados ao patrimônio do Município de Coxim-MS.  

 
Art. 15. A receita da Fundação será constituída por: 
 
I – rendas oriundas da prestação de serviços, mediante Contrato Estatal de 

Serviço; 
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II - os recursos oriundos de convênios, acordos ou contratos celebrados 

com entidades nacionais e internacionais, públicas ou privados; 
 
III – as doações, legados e outros recursos que lhe forem destinados por 

pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;  
 
IV - as resultantes da alienação de bens não essenciais à sua finalidade, 

autorizados no Contrato Estatal de Serviço;  
 
V – as resultantes de aplicações financeiras, na forma da legislação 

vigente; e 
 
VI – receitas de qualquer natureza provenientes do exercício de suas 

atividades. 
 
Art. 16. Em se tratando de ente estatal, anualmente, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Coxim-MS no seu orçamento, de forma destacada, fará 
constar os recursos para pagamento dos serviços que vier a contratar com a 
Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP mediante contrato estatal de 
serviços.  

 
Parágrafo Único. Não será admitido contingenciamento de recursos 

orçamentários destinados ao Contrato Estatal de Serviços. 
 
Art. 17. Poderão ser previstos recursos de investimento a partir das 

necessidades identificadas pelo ente estatal que farão parte do Contrato Estatal 
de Serviços.  

 
 
                                    Seção VIII 
                DO REGIME DE EMPREGO E DO PESSOAL 
 

Art. 18. O Pessoal da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP, será 
regido pela CLT e respectiva legislação complementar, devendo sua admissão ser 
precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos e a sua dispensa 
motivada, na forma prevista no art. 482 da CLT ou por motivo técnico, 
financeiro, econômico ou disciplinar, ressalvados os empregos de direção 
superior, assessoramento e assistência, de livre nomeação e dispensa, como 
disposto no respectivo estatuto, os quais integrarão o Quadro de Pessoal 
Especial.  

 
§ 1º - A Fundação poderá, contratar pessoal técnico imprescindível ao 

exercício de suas atividades, por prazo de 12 (doze) meses, mediante processo 
seletivo simplificado, nos termos do disposto no seu estatuto, podendo haver 
prorrogação. 
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§2º - A Fundação poderá contratar especialistas ou empresas 

especializadas, inclusive consultores independentes e auditores externos, para 
execução de trabalhos técnicos ou científicos, com prazo determinado e não 
superior a 24 (vinte e quatro) meses, mediante consulta pública, na forma do 
disposto nos seus respectivos estatutos e observados os princípios gerais da Lei 
(Federal) nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores modificações. 

  
§3º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, a Fundação poderá efetuar contratação de pessoal por tempo 
determinado, nas condições e prazos previstos na legislação trabalhista. 

 
§4º - A data base da vigência do acordo coletivo de trabalho das 

categorias profissionais da Fundação será o dia 1º (primeiro) do mês de maio. 
  
Art. 19. A Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP organizará o seu 

quadro de pessoal de acordo com o plano de emprego e remuneração e com um 
plano diretor de desenvolvimento de recursos humanos, na forma do disposto no 
Estatuto.  

 
Art. 20. Os quantitativos dos empregos permanentes e dos empregos de 

direção superior da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP serão 
estabelecidos por esta, através do Conselho Curador, mediante proposta da 
Diretoria Executiva, na forma do estatuto.  

 
Parágrafo único. Os aumentos da despesa de pessoal deverão estar 

indicados previamente no orçamento anual da Fundação.  
 
 
      Seção IX 
   DAS CONTRATAÇÕES 
 

Art. 21. A contratação de obras, serviços, compras, alienação e locação 
observará, os moldes da Lei (Federal) nº 8.666, 21 de junho de 1993 
modificações posteriores, assim como, os procedimentos próprios de contratação 
na modalidade de pregão e registro de preço, na forma da lei e do regulamento 
próprio a ser editado pela Fundação. 

 
§ 1º O regulamento próprio de que trata o “caput” deste artigo deverá ser 

aprovado por Decreto Municipal.  
 
§ 2º Com o escopo de gerar economia de escala, a Fundação Estatal de 

Saúde do Pantanal - FESP poderá associar-se a outras Fundações vinculadas à 
Secretaria de Estado da Saúde, para a realização conjunta de compras de bens e 
serviços que lhes forem comuns.  
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    Seção X 
  DO CONTRATO ESTATAL DE SERVIÇOS 
 

Art. 22. A Fundação representada pelo seu Diretor-Geral firmará Contrato 
Estatal de Serviço, visando o desenvolvimento de atividades e prestação de 
serviços inseridos em sua área de competência. 

 
Art. 23.   Na elaboração do Contrato Estatal de Serviço, deverão ser 

observados no mínimo os seguintes preceitos: 
 
I - especificação do programa de trabalho do signatário, ao qual estarão 

vinculados os recursos orçamentários previstos para o pagamento, à Fundação 
pelo desenvolvimento e prestação de serviços inseridos nas suas finalidades;  

II - estipulação das metas de desempenho a serem alcançadas pela 
Fundação e os respectivos indicadores e prazos de execução,  

III – plano operacional contendo a estimativa dos recursos orçamentários e 
cronograma de desembolso dos recursos financeiros necessários à execução dos 
serviços pactuados, durante a vigência do contrato; 

IV – obrigações e responsabilidades dos contratantes em relação às metas 
de desempenho definidas; 

V – sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios, 
parâmetros e indicadores a serem considerados na avaliação de desempenho da 
Fundação no cumprimento do Contrato Estatal de Serviço; 

VI – penalidades aplicáveis aos contratados, em caso de descumprimento 
injustificado de metas e obrigações pactuadas, bem como eventuais faltas 
cometidas; 

VII – vedação da contratação de operações de crédito, pelo contratado, 
utilizando como garantia os recursos pactuados no Contrato Estatal de Serviço; 

VIII – condições para revisão, renovação, prorrogação e rescisão do 
Contrato Estatal de Serviço; e 

IX – prazo de vigência não superior a 5 (cinco) anos. 
 
Art. 24. O Contrato Estatal de Serviço terá vigência de no máximo cinco 

anos, podendo ser revisto ou renovado, por acordo das partes, após avaliação 
dos resultados por parte dos órgãos signatários e intervenientes do Poder 
Público, nos termos do regulamento. 

 
Art. 25.  O Contrato Estatal de Serviço será avaliado anualmente pelo 

signatário em seus respectivos contratos, especialmente quanto ao cumprimento 
das obrigações e metas pactuadas no contrato. 

 
Art. 26.   O signatário contará com o auxilio de uma comissão de 

acompanhamento e avaliação, instituída por ato próprio, a qual será composta 
por membros indicados pelo Executivo Municipal. 
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Parágrafo único. A Comissão poderá contar com o suporte técnico de 

especialistas externos nas áreas de conhecimento das ações previstas no 
Contrato Estatal de Serviço, na condição de convidados, podendo contar, 
também, com o auxilio de especialistas em auditorias de desempenho. 

                                         
Art. 27.   O Contrato Estatal de Serviço poderá ser rescindido, por acordo 

entre as partes ou administrativamente, nas seguintes situações: 
 
I – se houver descumprimento, ainda que parcial, das cláusulas, dos 

objetivos e das responsabilidades dos dirigentes estabelecidas no contrato, 
decorrentes de má gestão, culpa ou dolo; 

II - por recomendação da comissão de acompanhamento e avaliação do 
Contrato Estatal de Serviço, em razão de reiterada insuficiência de desempenho 
da Fundação; e 

III - na hipótese de não atendimento às recomendações da autoridade 
supervisora, decorrentes da supervisão e fiscalização do contrato. 

 
Art. 28.  Ato do Poder Executivo aprovará o Contrato Estatal de Serviço, 

ao qual deverá ser dada ampla divulgação devendo ficar à disposição em meio 
eletrônico para acesso da população. 

 
Art. 29. Caberá à Fundação promover a divulgação dos relatórios anuais 

sobre a execução do Contrato Estatal de Serviço, que contemple demonstrativo 
da realização orçamentária e financeira, bem como dos respectivos relatórios e 
parecer da Comissão de Acompanhamento e Avaliação. 

 
Art. 30. O signatário fará consignar em seu orçamento, de forma 

destacada na Lei Orçamentária Anual, os recursos para pagamento do Contrato 
Estatal de Serviço. 

 

    Seção XI 
      DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 31. A Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP, se sujeitará às 
normas de controle interno e externo de fiscalização previstas legalmente e em 
seus estatutos, além da regular supervisão da Secretaria de Municipal de Saúde 
de Coxim-MS, para efeito de cumprimento de seus objetivos estatutários, 
harmonização de sua atuação com as políticas do Sistema Único de Saúde - SUS 
e obtenção de eficiência administrativa e financeira, principalmente quanto à 
qualidade e humanização dos serviços de saúde prestados à população.  

 
§ 1º - Caberá à FESP a adoção de plano e sistema de contabilidade e 

apuração de custos que permitam a análise de sua situação econômica, 
financeira e operacional, em vários setores, e a formulação adequada de 
programas de atividades.  
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§ 2º - Por se inserirem ao sistema loco-regional do SUS e pelas 

características de regionalização e hierarquização dos serviços de saúde, ficarão 
os serviços finalísticos desta Fundação sujeitos ao controle popular, exercido pelo 
Conselho Municipal de Saúde.  

 
Art. 32. Anualmente, até o último dia útil do mês de março, a Fundação 

Estatal de Saúde do Pantanal - FESP encaminhará à Secretaria de Municipal de 
Saúde, relatório de gestão, com parecer do Conselho Curador, de todas as suas 
atividades, com destaque para:  

 
I – demonstração do atendimento às metas previstas nos planos anuais e 

pactuadas no contrato estatal de serviços;  
II – demonstração da inserção dos serviços da Fundação nos planos de 

regionalização e sua integração com os demais serviços de saúde das esferas de 
governo municipal, a fim de cumprir as diretrizes da regionalização;  

III – indicadores de qualidade dos serviços e os resultados alcançados, de 
acordo com as metas pactuadas, bem como indicadores de eficiência 
administrativa e financeira;  

IV – os balanços financeiros, patrimoniais, orçamentários e demonstrativos 
de variações patrimoniais, elaborados na forma prevista no estatuto; e  

V – as auditorias iniciadas e concluídas no período, em especial as 
derivadas de denúncias de cidadão-usuário dos serviços de saúde.  

 
Art. 33. A Fundação submeter-se-á, ainda, à supervisão e fiscalização das 

instâncias próprias do Sistema Único de Saúde, no que se refere ao seu 
funcionamento, aplicação de seu estatuto, regulamentos e respectivas 
alterações. 

 
Art. 34. A Fundação submeterá ainda, à apreciação dos órgãos de controle 

interno do município de Coxim e do tribunal de contas do estado das contas 
relativas a cada exercício fiscal. 

 

    Seção XII 
 DAS RESPONSABILIDADES DOS DIRIGENTES 

 

Art. 35. Constitui responsabilidade dos membros do Conselho Curador e 
da Diretoria-Executiva o fiel cumprimento das cláusulas do contrato estatal de 
serviços firmado, especialmente no que se refere ao plano de trabalho. 
 

§ 1º Caberá aos membros do Conselho Curador e da Diretoria-Executiva 
solicitar ao signatário do contrato estatal de serviços a revisão do plano de 
trabalho, sempre que houver indícios justificáveis de que as metas negociadas no 
contrato estatal de serviços não serão alcançadas.  
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§ 2º - O descumprimento total ou parcial das cláusulas, objetivos e 

responsabilidades dos dirigentes estabelecidas no contrato, assim como a 
reiterada insuficiência de desempenho da Fundação motivará a demissão ad 
nutum de seus dirigentes, conforme disposto no estatuto.  

 
§ 3º - O membro do Conselho, nos casos em que houver indícios de 

descumprimento total ou parcial das metas e obrigações pactuadas no contrato 
estatal de serviço ou de insuficiência de desempenho da entidade, deverá levar o 
assunto ao conhecimento do Poder Executivo para adoção ou indicação das 
medidas administrativas cabíveis. 

 
Art. 36. Os membros do Conselho Curador e da Diretoria-Executiva 

denominados genericamente de dirigentes para os efeitos desta Lei respondem, 
civilmente, pelos prejuízos que causarem à entidade, quando procederem: 

 
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; e 
II - com violação da lei, do estatuto e do Contrato Estatal de Serviço. 
§ 1º Os dirigentes não são responsáveis por atos ilícitos de outros 

Administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los 
ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. 

§ 2º Exime-se de responsabilidade o dirigente que faça consignar sua 
divergência em ata de reunião do Conselho Curador ou da Diretoria-Executiva 
ou, não sendo possível, dela dê ciência ao Executivo Municipal e Conselho 
Municipal de Saúde. 

 
Art. 37. Os Dirigentes e os empregados da Fundação são equiparados a 

servidores públicos para fins criminais, de improbidade administrativa e 
acumulação de cargos. 

 

    Seção XIII 
  DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

Art. 38. O Poder Executivo Municipal de Coxim adotará, no prazo de 60 
(sessenta) dias, as medidas que lhe forem pertinentes e necessárias à 
constituição da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP, segundo as 
normas do Código Civil.  

 
Art. 39. A primeira investidura e posse dos membros do Conselho Curador 

e Diretoria Executiva da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP será feita 
pelo Poder Executivo Municipal de Coxim.  

 
Art. 40. A Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP poderá 

requisitar, a qualquer tempo, com ou sem ônus para origem, servidores e 
empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública 
Municipal. 
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§ 1º. A Fundação poderá solicitar, nas mesmas condições do caput, a 

cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da 
administração pública da União, Estado ou dos Municípios do Estado, mediante 
prévio consentimento do órgão ou entidade de origem. 

 
§ 2º.   A Fundação poderá pagar vantagem pecuniária ao servidor 

requisitado, que não se incorpora à sua remuneração.  
 
Art. 41. O prazo para a implantação do plano de emprego e remuneração 

será de até 02 (dois) anos, a contar da data da lavratura da escritura pública de 
constituição da Fundação.  

 
Art. 42. As despesas decorrentes da aplicação ou execução desta Lei 

deverão correr à conta das dotações consignadas no orçamento do Município 
para o Poder Executivo.  

 
Art. 43. O Poder Executivo deverá promover as alterações orçamentárias 

necessárias à adequação do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde Coxim-
MS, e do Fundo Municipal de Saúde de Coxim-MS, para atender às disposições 
desta Lei.  

 
Art. 44. Até que seja editado regulamento próprio, a contabilidade da 

fundação estatal submete-se às regras estabelecidas para as empresas estatais, 
no que couber, e as normas específicas do Conselho Federal de Contabilidade 
para fundações. 

 
Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 46. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  02 de setembro de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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           LEI MUNICIPAL  Nº. 1.436/2009, DE 30/09/2009 

 
                  
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso comum e 
dá outras providências”. 

 
 

A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 3.235,42 m2 (três mil, 
duzentos e trinta e cinco metros e quarenta e dois centímetros quadrados), 
localizado na Quadra nº 115, no Bairro Senhor Divino, nesta cidade,  matrícula nº 
20.523, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (frente) com 63,00 m para a Av. Frei Cirino João Primon 
Ao Sul: (fundo) com 57,30 m para a Rua Costa Campos  
Ao Leste: (lado direito) com 53,70  m para a Rua Valadares 
Ao Oeste: (lado esquerdo) com 54,01 m para a Rua das Violetas 
 

 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por objetivo a 
regularização fundiária dos ocupantes que se encontram na posse precária da 
mesma. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 
 
  
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  30 de setembro de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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           LEI MUNICIPAL  Nº. 1.437/2009, DE 30/09/2009 

 
 

“Dispõe sobre desafetação de área de uso comum 
e dá outras providências”. 
 
 

A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 7.749,43 m2 (sete mil, 
setecentos e quarenta e nove metros e quarenta e três centímetros quadrados), 
localizado na Quadra nº 116, no Bairro Senhor Divino, nesta cidade,  matrícula nº 
20.524, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (frente) com 63,00 m para a Av. Frei Cirino João Primon 
Ao Sul: (fundo) com 57,30 m para a Rua Costa Campos  
Ao Leste: (lado direito) com 53,70  m para a Rua Valadares 
Ao Oeste: (lado esquerdo) com 54,01 m para a Rua das Violetas 
 

 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por objetivo a 
regularização fundiária dos ocupantes que se encontram na posse precária da 
mesma. 
 
  
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 
 
  
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  30 de setembro de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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           LEI MUNICIPAL  Nº. 1.438/2009, DE 30/09/2009 

 
 

 “Dispõe sobre desafetação de área de uso comum 
e dá outras providências”. 

 
 

A PREFEITA 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 da 
municipalidade: - Um lote urbano denominado institucional, destinado a Praça, sob o 
nº 01, da quadra nº 76, localizado com frente para a Rua Fortaleza, lado direito 
(par), esquina com a Rua Terenos, no loteamento Piracema, nesta cidade, com área 
de 11.600 m2, matrícula nº 22.098, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (lado esquerdo) com 116,00 m para a Rua Terenos 
Ao Sul: (lado direito) com 116,00 m para a Rua Xavante  
Ao Leste: (frente) com 100,00  m para a Rua Fortaleza 
Ao Oeste: (fundo) com 100,00 m para o Lote nº 02 (institucional) 

 
- Um lote urbano denominado institucional, destinado a Cemitério, sob nº 02, da 
quadra 76, localizado com frente para a Rua Terenos, lado esquerdo (impar), com 
116,00m para a esquina mais próxima com a Rua Fortaleza, no loteamento 
Piracema, nesta cidade, com área de 13.300 m2, matrícula nº 22.099, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (frente) com 118,00 m para a Rua Terenos 
Ao Sul: (fundo) com 148,00 m para a Rua Xavante  
Ao Leste: (lado direito) com 100,00  m para o lote nº 01 
Ao Oeste: (lado esquerdo) com 105,00 m para terras de Bento Pereira 
Leite 

 
 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por objetivo a 
regularização fundiária dos ocupantes que se encontram na posse precária da 
mesma. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  30 de setembro de 2009. 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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           LEI MUNICIPAL  Nº. 1.439/2009, DE 21/10/2009 
 

 
 

“CRIA E DENOMINA  DE “PRAÇA ZACARIAS 

MOURÃO”, O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 

JOÃO PESSOA, ONDE ESTÁ PLANTADO O PÉ-DE-
CEDRO, NESTA CIDADE.”  

 
 
Dinalva Garcia Lemos Morais Mourão, Prefeita Municipal de 

Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou  e ela sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criada e denominada de Praça Zacarias Mourão, o 

imóvel localizado na Rua João Pessoa, onde está plantado o Pé-de-Cedro, 

matriculado no Cartório de Registro de Imóveis, sob os nºs: 19.259 e 

23.123.  

 

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

as disposições  em contrário. 

 

  
Gabinete da Prefeita Municipal, em  21 de outubro de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.440/2009, DE 18/11/2009 

 
 
 

“DENOMINA DE JOSÉ FARIAS BRANDÃO, A ESCOLA 
TÉCNICA FEDERAL DE COXIM-MS.”  

 
 
Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão, Prefeita Municipal de 

Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou  e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica denominado de José Farias Brandão, a Escola Técnica 

Federal de Coxim-MS, prevista para ser construída nesta cidade.  
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições  em contrário. 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  18 de novembro de 2009. 
 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.441/2009, DE 18/11/2009 

 
 
 

“INSTITUI O DIA DO LIVRO ESPÍRITA NO 
MUNICIPIO DE COXIM E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”  

 
 
Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão, Prefeita Municipal de 

Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica instituído o “Dia do Livro Espírita”, a ser comemorado 

anualmente no dia 18 de abril.  
 
Art. 2º - As comemorações decorrentes deste dia farão parte das 

instituições religiosas e do calendário cultural do Município.  
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições  em contrário. 
 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  18 de novembro de 2009. 

 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 
       Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.442/2009, DE 18/11/2009 

 
 
 

“ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 
1.281, DE 22 DE AGOSTO DE 2006 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”  

 
 
Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão, Prefeita Municipal de 

Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica alterado o art. 1º da lei Municipal nº 1.281, de 22 de 

agosto de 2006, que passa ter a seguinte redação:  
 

 Art. 1º - Fica criado na estrutura da Prefeitura Municipal de Coxim, 
Estado de Mato Grosso do Sul, vinculado a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, a GERÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO – GMTT. 
 

Art. 2º - A Coordenadoria Municipal de Trânsito – COMUTRAN, constante 
nos artigos 1º e 4º da Lei 1.281, de 22 de agosto de 2006, fica revogada em 
todos os seus termos, parágrafos e incisos, passando a denominar-se 
Gerência Municipal de Trânsito e Transporte GMTT. 

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

as disposições  em contrário. 
 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  18 de novembro de 2009. 

 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.443/2009, DE 15/12/2009 

 
 

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE 
GOVERNO DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO 
DE 2010 A 2013. 

 
 

Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão, Prefeita Municipal de 
Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de sua atribuição conferida 
pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a  seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Coxim, para 
o período de 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, 
parágrafo 1º, da Constituição Federal, na forma do anexo desta Lei. 
 

Art. 2º - O Plano Plurianual do Governo foi elaborado observando as 
seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal. 
 

I – garantir o direito ao acesso a programas de habitação popular, a 
programas de incremento de renda família à população de baixa renda, de 
modo a materializar a casa própria e sua sustentação;  
 

II – garantir aos alunos do ensino infantil e ao ensino fundamental, 
melhores condições de ensino; 
 

III – disponibilizar a população saúde pública digna; 
 

IV - criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do 
Município, inclusive com o objetivo de aumentar o nível de emprego e 
melhorar a distribuição de renda; 
 

V – integrar os programas municipais de infra-estrutura, com o Estado 
e os do Governo Federal. 
 

VI – desenvolver o turismo local, como forma de incremento de 
investimentos e renda. 
 

Art. 3º - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei 
ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo, por 
meio de projeto de lei específico. 
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Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir 

modificações no presente Plano Plurianual, no que respeitar aos objetivos, às 
ações e às metas programadas para o período abrangido, nos casos de: 
 

I - alteração de indicadores de programas; 
 

II – inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas metas, 
exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam aumento 
nos recursos orçamentários.  
 

Art. 4º - O Poder Executivo realizará, até a data de entrega da 
proposta Orçamentária Anual para o exercício seguinte na Câmara Municipal, 
readequação do Plurianual. 
 

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

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  15 de dezembro de 2009. 

 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.444/2009, DE 15/12/2009 
 

 
“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências”. 

 
 

A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 5.515,30 m2 (cinco 
mil, quinhentos e quinze metros e trinta centímetros quadrados), matrícula nº 
20.489, Lote 02 – Quadra 17, no Bairro Cidade do Senhor Divino, nesta 
cidade, dentro dos seguintes limites e confrontações: 

 
Ao Norte: (fundo) com 78,79 m, para os lotes 01 e 08; 
Ao Sul: (frente) com 78,79 m, para a Rua dos Anjos; 
Ao Leste: (lado esquerdo) com 70,00 m para os lotes 03,04,05,06e 07 e 
Ao Oeste: (lado direito) com 70,00 m, para a Rua Afonso Costa Campos. 
 

 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo Programa Habitacional. 
  
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  15 de dezembro de 2009. 

 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.445/2009, DE 15/12/2009 
 

 
“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências”. 

 
 

A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 4.185,15 M2 (quatro 
mil, cento e oitenta e cinco metros e quinze centímetros quadrados), 
matrícula nº 20.490, Lote 08 – Quadra 17, no Bairro Cidade do Senhor 
Divino, nesta cidade, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
Ao Norte: (lado esquerdo) com 65,44 m, para a Rua da Cohab e a 20,00 m  
                                        para o lote 09 
Ao Sul: (lado direito) com 82,46 m, para os lotes 02 e 07 
Ao Leste: (frente  com 57,07 m, para a Rua Antonio Ries Coelho 
Ao Oeste: (fundo) com 57,00 m, para os lotes 01 e 09 
 
 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo Programa Habitacional. 
  
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 
 
  

Gabinete da Prefeita Municipal, em  15 de dezembro de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.446/2009, DE 15/12/2009 
 

 
“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências”. 

 
 

A PREFEITA 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 da 
municipalidade, o imóvel adiante descrito: uma área de 1.425,00 (um mil, 
quatrocentos e vinte e cinco metros quadrados), matrícula nº 20.488, Lote 01 
– Quadra 17, no Bairro Cidade do Senhor Divino, nesta cidade, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
 

Ao Norte: (frente) com 25,00 m, para a Rua da Cohab;  
Ao Sul: (fundo) com 25,00 m, para o lote 02;  
Ao Leste: (lado direito)  com 57,07 m, para os lote 08 e 09; 
Ao Oeste: (lado esquerdo) com  57,00 m,  para  a Rua Afonso Costa  
                                          Campos. 

 
 Art. 2º - A desafetação da área que alude o artigo anterior, tem por 
objetivo Programa Habitacional. 
  
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 
  
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  15 de dezembro de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                LEI MUNICIPAL  Nº. 1.447/2009, DE 15/12/2009 

 
 

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal 
a celebrar acordo de reparcelamento de débito 
previdenciário para com o Instituto Municipal de 
Previdência dos Servidores de Coxim/MS – IMPC, objeto 
das Leis Municipais nºs 1.402/2009 e 1.345/2007, e dá 
outras providências. 

 
 
  A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte LEI: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar acordo 
de REPARCELAMENTO de débito previdenciário com o Instituto Municipal de 
Previdência dos Servidores de Coxim/MS – IMPC, no valor original de R$ 
633.873,89 (seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta e três 
reais e oitenta e nove centavos), objeto de parcelamento das Leis 
Municipais e respectivos termos abaixo descritos, nos seguintes valores: 
 

a) Lei Municipal nº 1.402/2009, de 20 de fevereiro de 2009 e, Termo de 
Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, firmado 
na data de 18 de dezembro de 2008, para quitação de contribuições 
previdenciárias devidas e não repassadas pelo Ente Municipal à Unidade 
Gestora, referente a parte patronal, das competências de julho de 2008 
a novembro de 2008, bem como, debito referente a juros decorrentes 
das parcelas pagas em atraso dos meses de junho a dezembro de 
exercício de 2007, no valor de R$ 579.509,49 (quinhentos e 
setenta e nove mil quinhentos e nove reais e quarenta e nove 
centavos), valor atualizado até a data de 01 de dezembro de 2008, 
conforme demonstrado no “Anexo I”, parte integrante desta lei. 

 
b) Lei Municipal nº 1.345/2007, de 18 de dezembro de 2007 e, Termo de 

Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, firmado 
na data de 28 de dezembro de 2008, apenas as parcelas de nºs 21/240 
a 25/240, no valor original de R$ 17.902,45 (dezessete mil, 
novecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) constantes 
na “Cláusula Segunda, Inciso I, Letra a” do referido termo, referente a 
contribuições previdenciárias parte patronal devidas até dezembro de 
2004 e não repassadas para a Unidade Gestora, apontadas na NAF-
0112/2007, conforme demonstrado no “Anexo II”, parte integrante 
desta lei. 
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c) Lei Municipal nº 1.345/2007, de 18 de dezembro de 2007 e, Termo de 

Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, firmado 
na data de 28 de dezembro de 2008, apenas as parcelas de nº  21/60 a 
25/60, no valor original de R$ 36.461,95 (trinta e seis mil, 
quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), 
constantes na “Cláusula Segunda, Inciso III, Letra a” do referido termo, 
referente a contribuições previdenciárias parte patronal posteriores a 
dezembro de 2004 e não repassadas para a Unidade Gestora, 
apontadas na NAF-0112/2007, conforme demonstrado no “Anexo III”, 
parte integrante desta lei. 

 
 Art. 2º - O valor do débito previdenciário de que trata esta lei, será 

objeto de termo de acordo de REPARCELAMENTO e confissão de débito 
previdenciário, para quitação em 60 (sessenta) prestações mensais e 
sucessivas, conforme permissivo legal entabulado no Art. 36, §º 7º, e demais 
dispositivos da Orientação Normativa SPS nº 02, de 31 de março de 2009 e 
Portaria nº 402, de 10 de dezembro de 2008. 
 
 § 1º - O débito previdenciário indicado no Art. 1º, Letra “a” desta Lei, 
por ocasião da formalização do termo de acordo de reparcelamento e 
confissão, será consolidado, com abatimento nas respectivas datas de 
pagamento das parcelas pagas firmadas no pacto original, com atualização 
monetária pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros de 1% (um por 
cento), a partir de 01 de dezembro de 2008 até a data de 30 de novembro de 
2009. 
 
  § 2º - O débito previdenciário indicado no Art. 1º, Letras “b” e “c” desta 
Lei, por ocasião da formalização do termo de acordo de reparcelamento e 
confissão, será consolidado, com atualização monetária pelo índice do 
INPC/IBGE, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 
vencimento das respectivas parcelas, conforme indicado no pacto original, até 
a data de 30 de novembro de 2009. 
 
  Art. 3º. Para apuração do valor das parcelas, fica ajustado que sobre o 
valor da parcela a ser paga, incidirá correção monetária pelo índice do 
INPC/IBGE e juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir de 01 de 
dezembro de 2009 até a data do efetivo vencimento da respectiva parcela. 
 
  § 1º. O Termo de acordo de reparcelamento e confissão de débito 
previdenciário será firmado em até quinze dias após a publicação da presente 
lei e, o vencimento da primeira parcela dar-se-á no dia 10 (dez) do mês 
subseqüente ao da publicação do termo de acordo de reparcelamento, e as 
demais, no mesmo dia dos meses ulteriores. 
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  § 2º. O acordo de reparcelamento e confissão do débito previdenciário a 
ser formalizado, deverá prever medidas ou sanções para os casos de 
inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do 
pacto firmado.    
 
  Art. 4º - Fica ajustado que o termo de acordo de reparcelamento e 
confissão de débito previdenciário ficará vinculado ao Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM para pagamento das parcelas acordadas. 
 
  Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão 
objeto de dotação orçamentária própria do corrente exercício, podendo ser 
suplementada se necessário, devendo a mesma constar dos orçamentos dos 
exercícios subseqüentes. 
 
  Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.402/2009, de 20 
de fevereiro de 2009.  
 
 
 

  Gabinete da Prefeita Municipal, em  15 de dezembro de 2009. 
 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                  LEI MUNICIPAL  Nº. 1.448/2009, DE 15/12/2009 
 
 

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo 
Municipal a celebrar acordo de parcelamento de 
débito previdenciário para com o Instituto Municipal 
de Previdência dos Servidores de Coxim/MS – IMPC, 
e dá outras providências. 

 
   A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte LEI: 
 
  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 
acordo para pagamento parcelado com o Instituto Municipal de Previdência 
dos Servidores de Coxim/MS – IMPC, para quitação de contribuições 
previdenciárias devidas e não repassadas pelo Ente Municipal à Unidade 
Gestora, referente a parte patronal, relativo ao custo normal e custo 
suplementar, das competências de junho de 2009 a dezembro de 2009 e 13º 
de 2009, no valor original de R$ 1.338.013,30 (Hum milhão, trezentos e 
trinta e oito mil, treze reais e trinta centavos), conforme demonstrado 
nas planilha dos anexos I e II, partes integrantes desta lei. 
 

  Art. 2º - O valor das contribuições previdenciárias de que trata 
esta lei, será objeto de termo de acordo de parcelamento e confissão de 
débito previdenciário, para quitação em 60 (sessenta) prestações 
mensais e sucessivas, conforme permissivo legal entabulado no Art. 36, §º 
1º, inciso I, e demais dispositivos da Orientação Normativa SPS nº 02, de 31 
de março de 2009 e Portaria nº 402, de 10 de dezembro de 2008. 
 
  Art. 3° - O débito previdenciário apurado no artigo primeiro, por 
ocasião da formalização do termo de acordo de parcelamento e confissão, 
será consolidado com atualização monetária pelo índice do INPC/IBGE, 
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do último dia do 
mês subseqüente ao mês da respectiva competência, até a data de 30 de 
novembro de 2009. 
 
   Art. 4º. Para apuração do valor das parcelas, fica ajustado que 
sobre o valor da parcela a ser paga, incidirá correção monetária pelo índice do 
INPC/IBGE e juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir de 01 de 
dezembro de 2009 até a data do efetivo vencimento da respectiva parcela. 
 
   § 1º. O Termo de acordo de parcelamento e confissão de débito 
previdenciário será firmado em até quinze dias após a publicação da presente 
lei e, o vencimento da primeira parcela dar-se-á no dia 10 (dez) do mês 
subseqüente ao da publicação do termo de acordo de parcelamento, e as 
demais, no mesmo dia dos meses ulteriores. 



 
   § 2º. O acordo de parcelamento e confissão do débito 
previdenciário a ser formalizado, deverá prever medidas ou sanções para os 
casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais 
regras do pacto firmado.    
 
   Art. 5º - Fica ajustado que o termo de acordo de parcelamento e 
confissão de débito previdenciário será vinculado Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM para pagamento das parcelas acordadas. 
 
   Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
serão objeto de dotação orçamentária própria do corrente exercício, podendo 
ser suplementada se necessário, devendo a mesma constar dos orçamentos 
dos exercícios subseqüentes. 
 
   Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
 
    
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  15 de dezembro de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                  LEI MUNICIPAL  Nº. 1.449/2009, DE 16/12/2009 
 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE COXIM-MS, PARA O EXERCÍCIO DE 
2010 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

DINALVA MOURÃO, Prefeita Municipal de Coxim, Estado do Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições conferida Lei Orgânica do 
Município, faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu, na qualidade de 
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 
Artigo 1º - Fica aprovado o Orçamento-Geral do município de Coxim 

- MS, para o exercício de 2010, que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 
55.289.615,00 (Cinqüenta e Cinco Milhões Duzentos e Oitenta e Nove Mil e 
Seiscentos e Quinze Reais). 

 
Artigo 2º - O Orçamento Geral do Município para o exercício de 

2010, compõe-se do Orçamento do Legislativo Municipal, Executivo Municipal 
e seus Fundos Especiais, compatibilizados de forma abrangente nas ações de 
governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. 

Artigo 3° - A receita será realizada mediante a arrecadação dos 
tributos, rendas, transferências e outras receitas de capital, na forma da 
legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo da Receita nos 
termos da lei Nº 4.320/64 e Portarias Interministeriais Nº163, 180, 212, 
325,  328, 339, todas de 2.001 e Portaria Ministerial 211, editada em 2.002, 
e recentemente a Portaria Conjunta Stn/Sof nº 02, De 30 de junho de 2009. 
 

 

Receitas Correntes R$ 48.276.770,00
Receitas Tributárias R$                   3.222.740,00
Receitas de Contribuição R$                   2.410.435,00
Receita Patrimonial R$ 1.084.266,00
Receitas de Serviços R$ 16.510,00
Transferências Correntes R$   40.619.729,00
Outras Receitas Correntes R$                             923.090,00 
Receitas de Capital 
Operações de Crédito 

R$ 
R$ 
                 4.458.445,00 
                       491.500,00 

Alienação de Bens R$                     211.640,00 
Amortização de Empréstimos R$                      6.300,00 
Transferências de Capital R$                  3.749.005,00 
Receitas Correntes Intra- Orçamentárias  R$                  2.554.400,00 
Receita de Contribuições R$                    2.011.000,00 
Outras Receitas Correntes R$                        543.400,000 
Total da Receita R$          55.289.615,000 
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      Artigo 4º - A despesa será realizada segundo a sua natureza, que 
apresenta o seguinte desdobramento: 

 
A) Categorias Econômicas  R$ 55.289.615,00
1) Despesas Correntes R$  45.374.055,60
2) Despesas de Capital R$  9.665.559,40
3) Reserva de Contingência R$  250.000,00
B) Grupos de Natureza da Despesa  R$  55.289.615,00
1) Pessoal e Encargos Sociais R$         21.985.446,600
2) Juros e Encargos da Dívida R$                      7.180,00 
3) Outras Despesas Correntes R$           23.381.429,00 
4) Investimentos R$               8.025.104,40 
5) Inversões Financeiras R$                  500.500,00 
6) Amortização da Dívida R$              1.139.955,00 
7) Reserva de Contingência R$                  250.000,00 

        
Por Unidades Orçamentárias: 

A) Poder Legislativo   
    Câmara Municipal R$  2.662.142,40
   
B) Poder Executivo – Prefeitura Municipal                
  Gabinete do Prefeito       R$                   1.681.000,00 

    Secretaria Municipal de Gestão R$  5.864.520,00
    Secretaria Mun. de Desenv. Sustent. e Infraestrutura R$              9.715.260,00 
    Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social R$              2.272.965,00 
    Secretaria Municipal de Educação R$              4.739.800,00 
    Secretaria Municipal de Governo R$                 640.000,00 
    Reserva de Contingência R$                  250.000,00 

 
c) FUNDOS MUNICIPAIS                 
    Fundo Municipal de Saúde R$            11.838.777,60 
    Fundo Mun. Manutenção e Desenvolvimento Urbano  R$                  353.200,00 
    Educ. Básica Val. Professor Educação – FUNDEB R$  5.566.200,000
    Fundo Municipal de Assistência Social R$               1.706.610,00 
  Fundo Municipal de Investimento Social R$                326.780,00 
  Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social R$                  770.900,00 

    Fundo Municipal Anti Drogas R$                    22.900,00 
    Fundo Municipal do Bem Estar Social R$                       300,00 
    Fundo Municipal do Meio Ambiente R$                  83.740,00 
    Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural R$                158.740,00 
    Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo R$                224.030,00 

 
d) REGIME PRÓPRIO PREDIÊNCIA    
    Inst. Prev. dos Servidores Municipais de Coxim R$             4.423.455,00 
e) FUNDAÇÃO    

Fundação de Cultura e Desporto “Clarice Rondon -
FUNRONDON 

 
R$ 

  
              899.745,00 

 
f) INSTITUTO    
 Instituto Municipal de Servidores de Coxim de  Assistência 
Social - IMCAS 

 
R$ 

  
           1.059.500,00 
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Artigo 5º - As Receitas e Despesas totais constantes deste Orçamento estão 

previstos por Fonte de Recursos com os seguintes desdobramentos: 
 

 
  Artigo 6° - A despesa será realizada de acordo com as especificações 
constantes dos quadros integrantes desta Lei, fixado o orçamento fiscal em R$ 
33.632.177,40 ( Trinta e três milhões, seiscentos e trinta e dois mil, cento e setenta 
e sete reais e quarenta  centavos), o orçamento da seguridade social em R$ 
21.657.437,60 (Vinte e um milhões, seiscentos e cinqüenta e sete, quatrocentos e 
trinta e sete reais e sessenta centavos).  
 
 Artigo 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a: 

 
I – abrir créditos suplementares, destinados a reforço de dotações 

orçamentárias, nos limites e fontes de recursos abaixo indicados: 
 

a – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite 
de até 20% (vinte por cento) do orçamento aprovado por esta Lei. 
 

II – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, que deverão ser 
liquidadas até o dia dez de dezembro do exercício, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) da Receita Corrente Líquida; 
 

 Parágrafo Único – Não serão computados, para efeito do limite previsto 
neste artigo, os créditos suplementares destinados à suprir insuficiências nas 
dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida 
pública, honra de avais e débitos de precatórios judiciais, despesas à conta de 
recursos vinculados e de recursos próprios de entidades da administração 
descentralizada municipal. 

 
Artigo 8º - Considerando que o Orçamento do Legislativo foi calculado no 

percentual de 8% (oito por cento) sobre a Receita efetivamente arrecadada do 
exercício de 2.007, já que o Município ainda não completou o exercício de 2.008, 
impõem-se as seguintes providências: 

 
§ 1° - Havendo diferença a maior no cálculo efetuado sobre as Receitas 

efetivamente realizadas em 2.008, este valor deverá ser suplementado à Câmara 
Municipal, utilizando como recursos orçamentários a anulação de dotações 
orçamentárias da Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei 4.320/64.  

 
 
 
 
 
 
 

FONTE DE RECURSOS  RECEITA  DESPESA 
 

001 Recursos Ordinários R$ 41.545.295,00 R$ 41.545.295,00 
002 Recursos do Estado R$ 3.262.186,00 R$ 3.262.186,00 
003 Recursos da União R$ 10.416.784,00 R$ 10.416.784,00 
004 Fonte Diversas R$ 65.350,00 R$ 65.350,00 
TOTAL GERAL R$ 55.289.615,00 R$ 55.289.615,00 
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§2° - Havendo diferença a menor no cálculo citado no §1°, esta 

deverá ser suplementada para a Prefeitura Municipal, anulando-se as 
dotações da Câmara Municipal, revertendo-a para a Prefeitura Municipal.  

 
Artigo 9º– Ocorrendo alterações na Legislação Tributária em vigor, fica 

o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução 
orçamentária. 

 
Artigo 10 – O Poder Executivo disponibilizará, até 30 de janeiro de 

2010, o cronograma mensal de previsão de arrecadação de receitas e 
desembolso de despesas para o exercício de 2010, com base na Receita 
Prevista e Despesa Fixada por esta Lei. 

 
Artigo 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 Publica Federal, Estadual e 
Municipal. 

 
Artigo 12 – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 

produzindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2010. 
 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  16 de dezembro de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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                 LEI MUNICIPAL  Nº. 1.450/2009, DE 23/12/2009 

 
 

“Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo 
Municipal Transferir o Pontos de Táxi e dá outras 
providências”. 
 

 
A PREFEITA 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 transferir Pontos de 

Táxi, em  conformidade com os permissionários a seguir descriminados: 
 
PERMISSIONÁRIO ATUAL NOVO PERMISSIONÀRIO 

Tânia Alves Rezende  
Ponto de Táxi nº 02, situado na  Rua 
Filinto Muller 

Antenor Vitor Cavalcante 

José Arcenio Junior 
Ponto de Táxi nº 01, situado na Rua 
Filinto Muller 

Marlene Batista de Oliveira 

Valdo de Aquino  
Ponto de Táxi, situado na Av. Virginia 
Ferreira 

José Candido da Silva 

 
 
 Parágrafo Único – As transferências que alude o caput deste artigo 

estão consubstanciadas na Lei Municipal nº 665, de 07 de novembro de 1991, 
devendo a Prefeitura Municipal de Coxim, expedir os novos Alvarás de Permissão, 
na forma dos seus respectivos termos. 

 
 Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  23 de dezembro de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.451/2009, DE 23/12/2009 

 
 
“Prorroga o prazo para opção de ingresso do 
contribuinte no Plano de Recuperação do Imposto 
Predial e Territorial Urbano no Município de 
Coxim/MS  e dá outras providências”. 
 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  -  Fica prorrogado até 29 de janeiro de 2010, o prazo 
constante no art. 2º da Lei Municipal nº 1.433, de 02 de setembro de 2009, 
para opção de ingresso do Contribuinte no Plano de Recuperação do Imposto 
Predial e Territorial Urbano no Município de Coxim/MS. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em  23 de dezembro de 2009. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.452/2009, DE 23/12/2009 

 
 

“ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 3º, PARÁGRAFO 2º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 854/97 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  

 
 
Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão, Prefeita Municipal de Coxim, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica alterada a redação do Artigo 3º, Parágrafo 2º, da Lei 

Municipal nº 854/97, de 11/07/1997, que passa ter a seguinte redação:  
 
Art. 3º -... 
 
§1º -... 
 
§2º - O Alvará de permissão será pessoal e transferível, mediante 

requerimento encaminhado ao setor competente da Prefeitura, o qual deve 
ser submetido a deliberação legislativa. 

 
Art. 2º - Fica estabelecido o uso obrigatório de faixa refletiva no moto-

taxista condutor, contendo o número de inscrição, para fins de identificação.  
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  23 de dezembro de 2009. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.453/2009, DE 23/12/2009 

 

Dispõe  sobre os serviços de coleta de 
entulho e dá outras providências   
 

  Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão, Prefeita Municipal de Coxim, 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - O serviço de retirada de entulhos provenientes de 
construções, reformas e outras obras no Município, tem por finalidade mantê-
lo limpo, mediante coleta, transporte e destinação final dos resíduos. 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, entulho é o produto heterogêneo  
constituído por materiais sólidos retirados de qualquer obra, provenientes da 
construção civil.  

Art. 3º - Cabe ao particular as remoções de entulhos, terras e sobras 
de materiais de construção, para o local determinado previamente ou 
contratar o serviço de empresas especializadas, cadastradas e autorizadas 
pelo Município para a atividade.  

Art. 4º - É proibido expor, depositar, descarregar nos passeios, 
canteiros, ruas, jardins e demais áreas de uso comum do povo, entulhos, 
terras ou resíduos sólidos de qualquer natureza, ainda que acondicionados  
em veículos, carrocerias, máquinas e equipamentos assemelhados, salvo o 
regulamentado nesta Lei. 

Parágrafo Único - Detectado o acúmulo na frente das obras ou locais 
proibidos,  será o  responsável intimado a retirá-lo no prazo de 24 horas sob 
pena de fazê-lo à Prefeitura, cobrando-se o custo correspondente às 
despesas, em dobro. 

Art. 5º - Ao infrator ou a empresa a que pertencerem os equipamentos 
serão aplicadas as sanções  previstas  nesta Lei, sem prejuízo da obrigação 
de limpar o local e da reparação dos danos eventualmente causados aos 
logradouros públicos ou a terceiros.  

Parágrafo Único - Decorridos 48 horas da  intimação para limpeza ou 
reparação dos danos, a Prefeitura, a seu critério poderá realizá-lo cobrando 
do infrator ou da empresa o valor do serviço em dobro. 
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Art. 6º - As empresas que promovem o serviço de coleta de entulhos 
mediante contrato com o  particular, deverão observar o contido na presente 
lei.  

Art. 7º - As caçambas de coleta de  entulho e congêneres deverão ter 
sinalização e inscrição nos seguintes termos: 

I - deverão ser pintadas em esmalte sintético na cor amarelo vivo em 
toda a sua extensão; 

II - deverão conter faixa zebrada com tinta ou película refletivas que 
facilitem a sua visualização, principalmente no período noturno; 

III - distância de bordo inferior da faixa ao piso deverá ser 0,50 cm, 
aproximadamente; 

IV - largura da faixa refletiva  0,30 cm; 

V - faixa reflexiva com largura 0,5 cm em todos os cantos  vivos  
verticais da caçamba ; 

VI - indicação do nome da empresa e de seu telefone, acima da faixa 
zebrada com letras visíveis e com altura mínima de 0,10 cm nas duas faces 
maiores; 

VII - deverão ainda apresentar no mesmo local, numeração seqüencial 
composta pelo prefixo identificativo da empresa, fornecido pelo setor 
competente, seguido do número de caçamba com letras de 0,10 cm nas faces 
maiores. 

Parágrafo Único - É proibido o uso de caçambas sem as prescrições 
aqui previstas.  

Art. 8º - Poderão ser colocadas caçambas na via pública quando não 
houver espaço no interior da obra ou seu interior for inacessível. Nesta 
hipótese a maior dimensão horizontal da caçamba deverá ficar  paralela a 
guia a uma distância de 0,30 cm da mesma.  

Art. 9º - É proibida a colocação de caçambas a menos de 10 (dez) 
metros de alinhamento da guia da rua mais próxima em esquina ou de pontos 
de ônibus.                                                                                  

 Art. 10 - Em todos os trechos de vias públicas onde o Código Nacional 
de Trânsito e a sinalização não permitam o estacionamento de veículos, será 
proibida a colocação de caçambas.  
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Art. 11 - Na zona central, onde houver horários específicos de carga e 
descarga, a colocação ou remoção da caçamba deverá obedecer a esses 
horários.  

Art. 12 - A colocação de caçambas em áreas da zona azul, onde existir, 
estará sujeito à sua contribuição nos termos de regulamentação especifica a 
ser editada.  

Art. 13 - Em todos os locais, em que possam as caçambas sugerir risco 
de danos e à segurança de  veículos e pedestres, sua colocação é proibida. 

Art. 14 - Os casos não previstos nos artigos acima, serão proibidos, 
podendo exceções ser abalizadas e autorizadas pela Prefeitura Municipal, 
através do setor competente, a pedido da empresa interessada. 

Art. 15 - O depósito e o transporte em caçambas de entulhos, terras, 
agregados e qualquer material deve ser executado de forma a não provocar 
derramamentos na via pública e poluição, devendo serem respeitadas as  
seguintes exigências: 

I - os veículos com a caçamba deverão trafegar com carga rasa, 
limitada à borda da caçamba, sem qualquer coroamento, com cobertura ou 
outro dispositivo que impeça a queda de material durante o seu transporte, 
devendo ter seu equipamento de rodagem limpo, antes de atingirem a via 
pública; 

II - no decorrer da carga  e descarga dos veículos, deverão ser 
adotadas todas as precauções possíveis, de modo a não gerar riscos a 
pessoas e aos veículos em trânsito; 

III - será de responsabilidade única e exclusiva da empresa proprietária 
da caçamba, se em trânsito, o veículo que a carregar ocasionar riscos ou 
danos às pessoas ou coisas, sendo estas públicas ou particulares. 

Parágrafo Único - A remoção de todo material remanescente da carga 
ou descarga, bem como a  varrição ou lavagem do local, deverão ser 
providenciadas imediatamente após a conclusão dos serviços, pelo 
proprietário ou executor da obra, podendo ser executadas pela Prefeitura, 
mediante o pagamento de taxas. 

Art. 16 - A Prefeitura Municipal, indicará mediante alvará o local para 
depósitos dos entulhos retirados, mediante pedido subscrito pelo 
representante legal da empresa, ou pelo particular, que renovará o pedido se 
a capacidade do depósito autorizado se esgotar.  
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Parágrafo Único - A colocação dos entulhos em locais não autorizados 
pela Prefeitura, gera à empresa a cassação de sua inscrição e impedimento de 
sua atividade, sem prejuízos das medidas legais cabíveis para apreensão dos 
objetos e equipamentos utilizados no serviço. 

Art. 17 - As transgressões às normas previstas nesta Lei geram ao 
infrator, além das sanções já elencadas, as seguintes penalidades: 

I - intimação para que o cumprimento da norma se dê, no prazo de 24 
horas, sob as penas previstas a  seguir: 

a - multa pelo  descumprimento no valor de 5 (cinco) Unidade Fiscal do 
Município – UFM.  

b - após decorridas as 24 horas da 1ª. multa e verificado o não 
cumprimento novamente, a empresa terá outra multa acrescida de 50% 
(cinqüenta) por cento do valor da 1ª.; 

c - após decorridas 24 horas da 2ª. multa, caso persista a infração a 
empresa terá o seu alvará de funcionamento revogado pelo Setor competente. 

II - lacração do estabelecimento clandestino, arrolamento de todos os bens 
constantes ao domicílio, que ficarão depositados em nome do proprietário da 
empresa.  

Art. 18 - As multas previstas no artigo anterior deverão ser recolhidas aos 
cofres municipais dentro de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de sua 
imposição.  

Parágrafo Único - É assegurado o direito à defesa, no prazo de 8 (oito) 
dias, com efeito, meramente devolutivo.  

Art. 19 - Para o efeito desta lei, as empresas que operam  no ramo, terão 
o prazo de 60 (sessenta) dias, para regularizar sua situação a contar da data de 
sua publicação.  

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, podendo ser regulamentada no que couber pelo Poder 
Executivo. 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  23 de dezembro de 2009. 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mou rão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.454/2009, DE 23/12/2009 

 
 

 “Dispõe sobre a atividade de transporte de bens 
e mercadorias em veículos de aluguel no 
Município de Coxim-MS -  transporte de frete. 

 
 

Dinalva Garcia Lemos Morais Mourão, Prefeita Municipal de Coxim, 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - A prestação de serviços de transporte de bens (frete) e 

mercadorias em veículos de aluguel será autorizada para pessoa física (autônomo) 
ou jurídica, devidamente habilitada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável, através da Gerência de Transporte e Trânsito. 

 
Parágrafo único. Somente estão sujeitos às disposições desta Lei, os 

serviços realizados com objetivo comercial, sendo considerados, para todos os 
efeitos, como essenciais e de relevante interesse social. 

 
Art. 2° A exploração do serviço de transporte de bens e mercadorias poderá 

ser executada por pessoa física ou jurídica, desde que o veículo aguarde serviço 
estacionado em via pública, dependendo de prévia aprovação do ponto privativo 
para o cadastramento, pela Gerência de Transporte e Trânsito. 

 
Art. 3° Serviço particular com veículo próprio é a atividade realizada por 

pessoa física (autônomo) ou jurídica no exclusivo transporte de carga de frete 
relacionada com a sua atividade. 

 
Parágrafo único. O veículo poderá ser dirigido por empregado da pessoa 

jurídica. 
 

Art. 4º É livre à contratação privada, o valor e as condições da prestação de 
serviço entre o autorizado e o destinatário do seu serviço, o cliente. 

 
Parágrafo único. Afora o que estabelece esta Lei, o Município não tem 

qualquer vinculação relativamente ao contrato de prestação de serviço, firmado 
entre as suas autorizadas e respectivos clientes ou usuários. 

 
Art. 5° Poderão prestar os serviços de que trata a Lei ora regulamentada, a 

pessoa física (autônomo) ou jurídica que estiver registrada para esse fim 
específico na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável.  
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Art. 6° Os pedidos de registros formulados por pessoa física (autônomo) ou 
jurídica, destinados à execução de serviço de frete de bens e mercadorias, 
deverão ser dirigidos à GTT- Gerência de Transporte e Trânsito, instruídos com a 
documentação necessária. 

 
Art. 7º A empresa ou pessoa física instruirá o Pedido de Registro com os 

documentos referentes à comprovação da personalidade jurídica ou autônomo, 
da propriedade do veículo e da Carteira Nacional de Habilitação de categoria "B" 
(para veículos de até 3,5 ton) ou "C" (para veículos que excedam 3,5 ton). 

 
Parágrafo único. Na habilitação do condutor deverá constar a informação 

“exerce atividade remunerada”, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. 
 

Art. 8º Deferido o registro, a GTT expedirá a competente autorização em 
caráter precário e renovável anualmente, a juízo do Poder Concedente, desde 
que o pretendente seja residente, domiciliado nesta cidade, que consistirá em 
dois documentos: 

 
a) Cédula de Identidade do autorizado; e 
b) Alvará de Localização e Funcionamento. 
 
Art. 9º. A empresa que opera serviço de frete comunicará a SMTM 

quaisquer alterações relativas à sua personalidade jurídica e capacidade técnica, 
e a que opera em serviço particular, as alterações referentes à personalidade 
jurídica, à capacidade dos veículos utilizados e à identificação do motorista, 
mediante cópia da sua habilitação para dirigir veículo automotor.  

 
Art. 10. Os serviços de transportes definidos no art. 2° deste Decreto, 

serão executados por veículos, na categoria aluguel, que atendam às condições 
de segurança, conforto, higiene e mais à legislação de trânsito, em especial, 
disposições do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
§ 1° Nenhum veículo poderá modificar suas características sem prévia 

autorização da autoridade de trânsito. 
 

§ 2° A inclusão ou a exclusão de veículo no ponto deverá ser previamente 
comunicada à GTT. 

 
Art. 11. Cada autorizado, quer pessoa física ou jurídica, poderá licenciar 

junto à Secretaria Municipal Desenvolvimento Sustentável, somente um veículo. 
 
Art. 12. O número de veículos em cada ponto ficará condicionado aos 

critérios técnicos da GTT, Sempre que as necessidades do serviço exigir, a GTT 
tomará as medidas cabíveis para fixação, alteração ou suspensão do ponto de 
frete, bem como para distribuição ou redistribuição dos veículos lotados nos 
mesmos. 
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Art. 13. Os veículos de transporte em veículos de frete (carreto) terão 
dizeres nos três lados da carroçaria com o letreiro “VEÍCULO DE FRETE”. 

 
Art. 14. O condutor de veículo de transporte de bens e mercadorias 

obrigatoriamente pertencerá à categoria de motorista profissional, das classes 
"B" ou “C”, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, correspondente ao tipo de 
veículo. 
                                                    
 Art. 15. Os autorizados são responsáveis em zelar pela disciplina e limpeza 
do respectivo ponto, bem como, pelo cumprimento da Lei e seu regulamento, 
comunicando ao órgão competente as irregularidades que se verificarem. 

 
Art. 16 Em todos os pontos de frete os autorizados são obrigados a 

participar das despesas com manutenção de telefone, limpeza do local e outras 
que forem comuns. 

 
Art. 17. Fica proibida a venda ou transferência do ponto de frete. 

 
Art. 18. As infrações ao preceito desta Lei sujeitarão a multas e cassação 

do registro, conforme a gravidade da falta, devidamente estabelecidas por meio 
de Decreto pelo Poder Executivo.  

 
Art. 19. Os autônomos ou pessoa jurídica, a contar da publicação desta 

Lei, terão o prazo de noventa dias para efetuar o seu registro, conforme previsto 
nesta Lei.  

 
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
             

Gabinete da Prefeita Municipal, em  23 de dezembro de 2009. 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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           LEI MUNICIPAL  Nº. 1.455/2009, DE 23/12/2009 

 
 

 “Dispõe sobre a instituição de verba 
indenizatória, para manutenção e apoio a 
gabinete e dá outras providências.. 
 

 
 A Prefeita Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 

uso de suas atribuições legais e consoante as disposições insertas na 
Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI: 

 
  Art. 1º. Fica criada verba de indenização em função do exercício 

Parlamentar, com base no ato da mesa da Câmara Deputados Federais nº 62 
de 05/04/2001 e no PARECER C nº 00/0006/2009 DO Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

 
  Art. 2º. Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a conceder 

Verba Indenizatória, destinada a manutenção das atividades de gabinete em 
conjunto com as ações parlamentares de cada vereador. 

 
  Parágrafo único. Todos os vereadores terão direito à verba de igual 

valor. 
 
  Art. 3º. A verba Indenizatória será concedida mediante solicitação de 

ressarcimento dirigida à Presidência, instruída com a necessária 
documentação fiscal comprobatória da despesa, devidamente atestada pelo 
vereador solicitante. 

 
  Art. 4º. A concessão da verba fica condicionada a disponibilidade de 

recursos e a aplicação será feita consoante legislação pertinente. 
 
  Art. 5º. O valor da verba indenizatória poderá ser aplicado com o 

custeio das despesas regulamentadas através de resolução que trate dos 
procedimentos para pagamento das referidas verbas. 

 
  Parágrafo único. A prestação de contas será mensal, até o dia 30 

(trinta) do mês seguinte. 
  
  Art. 6º. Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei serão utilizados 

os recursos constantes nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal, 
suplementadas, se necessário, até os limites da legislação pertinente. 
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  Art. 7º. A verba Indenizatória autorizada nesta lei será paga com os 

recursos financeiros repassados ao Poder Legislativo mensalmente, conforme 
determina os artigos 24-A e 168, ambos da Constituição Federal. 

 
  Art. 8º. O Parlamentar titular do mandato perderá o direito a Verba 

Indenizatória quando: 
 
  I – Licenciado do cargo para tratar de assuntos particulares. 
 
  II – O respectivo Suplente estiver em exercício do mandato. 
 
  Art. 9º. Esta lei deverá ser regulamentada através de resolução, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação. 
 
  Parágrafo único. O regulamento a que se refere este artigo incluirá os 

valores e os procedimentos a serem observados para o pagamento das 
Verbas. 

  
  Art. 10. Está Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

convalidados os atos praticados em cumprimento à resolução n° 60/2009. 
 

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  23 de dezembro de 2009. 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
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             LEI MUNICIPAL  Nº. 1.456/2009, DE 23/12/2009 

 
 

“Declara de Utilidade Pública a FUNDAÇÃO ESTATAL 
DE SAÚDE DO PANTANAL, sediada no Município de 
Coxim-MS.” 
 

 
 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão, Prefeita 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 declarada de Utilidade Pública, a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

SAÚDE DO PANTANAL, entidade integrante da Administração Pública Indireta do 
Poder Executivo do Município de Coxim,  Estado de Mato Grosso do Sul, dotada 
de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse 
coletivo e utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária 
e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado. 

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

as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  23 de dezembro de 2009. 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 

 


