
                                                            
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.457/2010, DE 09/02/2010 
 

 
“Declara de Utilidade Pública Municipal a 
COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDINHA DOS 
GIRASSÓIS, 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 Municipal, a COMUNIDADE 

TERAPÊUTICA FAZENDINHA DOS GIRASSÓIS, pessoa jurídica de direito 
privado, associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, de interesse público, 
beneficente, de suporte e tratamento a usuários e/ou dependentes de 
substâncias psicoativas, com sede e foro no município de Coxim e inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número 10.831.798/0001-
77. 

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

 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 10 de fevereiro de 2010. 
 
 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.458/2010, DE 10/03/2010 
 
 

“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$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no Orçamento 
Programa da Prefeitura Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
40.................................Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência 
Social  
40102...........................Fundo Municipal de Assistência Social 
08.................................Assistência Social 
243................................Assistência à Criança e ao Adolescente 
0005..............................Ação Social e Promoção Humana 
2042..............................Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
449051..........................Obras e Instalações 
Fonte.............................01 – Recursos Ordinários 
Valor.............................R$ 50.000,00 
 
 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. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 10 de março de 2010. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 

 
 



                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.459/2010, DE 10/03/2010 
 
 

“Dispõe sobre a criação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB e abre Crédito 
Especial ao Orçamento vigente 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 criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de 
Coxim/MS, de natureza contábil, destinado à manutenção e ao desenvolvimento da 
educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação. 
 
 Art. 2º - O Fundo referido no art. Anterior tem co o fonte de recursos às 
transferências financeiras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB nos termos da Emenda 
Constitucional nº 53, de 02/12/2006 e da Medida Provisória nº 339, 28/12/2006 e 
demais normas pertinentes, bem como eventuais transferências financeiras do 
Município. 
 
 Art. 3º - Os saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas especificas 
do Fundo, cuja perspectiva de utilização seja superior a 15 (quinze) dias deverão ser 
aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas 
em títulos da dívida pública, junto à instituição financeira responsável pela 
movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.  
 
 Parágrafo Único – Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das 
aplicações previstas no caput deverão ser utilizados na mesma finalidade, e de 
acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para utilização do valor 
principal do Fundo. 
 
 Art. 4º - Os recursos do Fundo, serão utilizados no exercício financeiro em 
que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e 
desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto na 
Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, e no art. 70 da Lei 9.394, de 20/12/1996 
e demais legislações pertinentes. 
 
 § 1º - Os recursos poderão ser aplicados indistintamente entre etapas, 
modalidade e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus 
respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido na Medida 
Provisória nº 339, de 28/12/2006 e no § 2º do art. 211 da Constituição Federal e 
demais normas legais pertinentes. 
 § 2º - Até cinco por cento dos recursos recebidos à conta do Fundo poderão 
ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subseqüente, 
mediante abertura de crédito adicional. 



 
 Art. 5º - Pelo menos sessenta por cento dos recursos anuais totais do Fundo 
serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da 
educação básica em efetivo exercício na rede pública. 
 
 Parágrafo Único – Para os fins do dispositivos no caput, considera-se: 
 
 I – Remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do 
magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou 
função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município, 
conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes. 
 
 II – Profissionais do Magistério da Educação: docentes, profissionais que 
oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou 
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e 
coordenação pedagógica e; 
 
 III – Efetivo Exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de 
magistério previstas no inciso II, associada à sua regular vinculação contratual, 
temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo 
descaracterizado por eventuais afastamentos  temporários previstos em Lei, com 
ônus para o empregado, que não impliquem rompimento da relação jurídica 
existente. 
 
 Art. 6º - É vedada a utilização dos recursos do Fundo: 
  
 I – No financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e 
desenvolvimento da Educação Básica, conforme o art. 17, da Lei nº 9394, de 
20/12/1996 e; 
 
 II – Como garantia ou contrapartida de operações de credito, internas ou 
externas,  contraídas pelo Município, que não se destinem ao financiamento de 
projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e 
desenvolvimento do ensino para a educação básica. 
 
 Art. 7º - O acompanhamento e o controle social sobre a aplicação e 
distribuição dos recursos do Fundo serão exercidos pelo Conselho do FUNDEB 
instituídos especificamente para esse fim. 
 
 Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus 
efeitos a 01 de janeiro de 2010. 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 10 de março de 2010. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 
 
 
 

 
 



                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.460/2010, DE 31/03/2010 
 

 
“DENOMINA DE “LUCIO FLÁVIO DO AMARAL”, O 

CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO DE 

COXIM-MS.”  
 

 
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 denominado de Lucio Flávio do Amaral, o Centro de 

Especialidade Odontológico, localizado no Bairro Senhor Divino, em Coxim-
MS.  

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

as disposições  em contrário. 
 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em 31 de março de 2010. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.461/2010, DE 31/03/2010 
 
 

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

 
 

   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 o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito 

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

 
40................................Secretaria Municipal de Assistência Social 
40104..........................Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
08 ...............................Assistência Social 
243 .............................Assistência a Criança e ao Adolescente 
0005 ...........................Assistência Social e Promoção Humana 
2052 ...........................Manutenção Administrativa do Fundo 
449052 .......................Equipamento e material permanente 
Fonte...........................001-Recursos Ordinários 
Valor............................R$ 3.000,00 
 
 
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial 

de que trata o artigo anterior, serão os provenientes de excesso de arrecadação, 
conforme previsto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março 
de 1.964. 

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

disposições em contrário.. 
  

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em 31 de março de 2010. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 
 
 
 



                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.462/2010, DE 31/03/2010 
 

 
 

“Cria Pontos de Táxi e Mototáxi no Hospital Regional de 
Coxim e dá outras providencias”. 
 

 
 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 - Ficam criados os Pontos de Táxi e Mototáxi nas imediações do 
Hospital Regional de Coxim, denominado de “Álvaro Fontoura da Silva”.  
 
 Parágrafo Único – O Poder Executivo Municipal  fixará por Decreto, o 
número de ordem, as áreas utilizadas e a quantidade de veículos, concernente 
aos pontos de estacionamento que alude o caput deste artigo. 
  

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

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em 31 de março de 2010. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
            

  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  -    PREFEITURA MUNICIPAL DE  COXIM 
 

     
 



LEI MUNICIPAL  Nº. 1.463/2010, DE 31/03/2010 
 
 

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
DO MUNICIPIO DE COXIM/MS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

    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  instituído  o  Conselho  Municipal  do  Idoso  do 
Município de Coxim/MS,  órgão permanente, de composição paritaria, com 
caráter deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 

 
CAPÍTULO I 

     DA COMPETÊNCIA 

  Art. 2º - Ao Conselho Municipal do Idoso compete: 
 

I – aprovar a Política Municipal do Idoso; 
II – definir as prioridades da Política Municipal do Idoso; 
III – formular estratégias e controle de execução da Política Municipal do 
Idoso; 
IV – implementar a Política Municipal do Idoso no Município de Coxim/MS,  
observando  as  proposições  e  eventuais  alterações  da Política   Nacional e 
Estadual específicas, bem como o Estatuto do Idoso e demais 
transformações que ocasionem mudanças na sua aplicação; 
V – promover a participação do idoso através de organizações e entidades 
que o representem, no Fórum Municipal do Idoso, de modo a colaborar na 
formulação, aplicação e avaliação das políticas, projetos e programas a 
serem desenvolvidos; 
VI – colaborar na divulgação dos programas, serviços e atividades do 
interesse do cidadão idoso, prestados pelo Poder Público; 
VII – atuar na capacitação de recursos humanos nas áreas de 
gerontologia social e da geriatria, visando à melhoria das ações de 
entidades e serviços do setor; 
VIII – fiscalizar a execução dos programas pertinentes ao idoso, bem 
como as instituições de longa permanência existentes no Município; 
IX – assessorar e apoiar instituições públicas ou privadas que promovam 
eventos educativos, informativos e de lazer, voltados para o público idoso; 
X – promover atividades e campanhas de divulgação, formação de 
opinião e esclarecimento sobre os direitos da pessoa idosa; 

 
            

  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  -    PREFEITURA MUNICIPAL DE  COXIM 
 

     
 
 



XI  –     controlar,  avaliar   e    auditar     os      recursos   recebidos  por entidades 
governamentais e não governamentais sediadas no Município, 
assegurando que estas se destinem à assistência do idoso; 
XII – apoiar e incentivar a criação de organizações destinadas à pessoa 
idosa; 
XIII – colaborar com a integração dos órgãos e instituições públicas ou 
privadas, no âmbito local, em todas as ações voltadas para o idoso; 
XIV – examinar e expedir assuntos relativos à sua área de competência; 
XV – elaborar e aprovar o seu regimento interno. 
 
 

       CAPÍTULO II 
      DA COMPOSIÇÃO 

 
 

Art. 3º -  O Conselho Municipal do Idoso será composto por 10 (dez) 
membros titulares e seus respectivos suplentes, compreendendo representantes 
dos seguintes órgãos e entidades: 
 

I – 05 (cinco) representantes do Poder Público Municipal, sendo: 
 
a) 01 (um) indicado pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 
b) 01 (um) indicado pela Secretaria Municipal de Saúde; 
c) 01 (um) indicado pela Secretaria Municipal de Educação; 
d) 01 (um) indicado Departamento de Habitação; 
e) 01 (um) indicado  pela Secretaria  Municipal  de Receita e Gestão 
 
II – 05 (cinco) representantes de entidades ou organizações não 
governamentais de reconhecido trabalho desenvolvido na defesa e 
proteção dos direitos do idoso, no âmbito do Município de Coxim/MS, a 
saber: 
 
a) 01 (um) representante de uma instituição de longa permanência; 
b) 01 (um) representante de grupos de convivência; 
c) 01 (um) representante dos usuários dos serviços de assistência ao 
idoso; 
d) 01 (um) representante da Federação das Associações de Moradores da 
Coxim; 
e) 01 (um) representante do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. 
 
Parágrafo único - Os membros de que trata o inciso II serão escolhidos 

por voto direito, em assembléia geral convocada para este fim. 
 
Art. 4º -    Os  membros  do  Conselho  Municipal  do  Idoso  e  seus  

respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas Secretarias e Entidades 
relacionadas nos incisos I e II do artigo anterior, cuja designação para integrá-
lo se dará por ato do Prefeito (a) Municipal para um mandato de 02 (dois) anos, 
permitida uma recondução por igual período. 

 
            

  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  -    PREFEITURA MUNICIPAL DE  COXIM 
 

     
 
 
Art. 5º - As entidades da sociedade civil só poderão indicar 



representantes se comprovadamente estiverem atuando na área por um 
período de, no mínimo, 01 (um) ano. 

 
Art. 6º - O órgão ou entidade que, por qualquer motivo, renunciar à sua 

representação ou deixar de participar do Conselho, deverá ser substituído 
por órgão ou entidade representativa do respectivo segmento. 

 
 
                          CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 
 
Art. 7º -  A estrutura do Conselho Municipal do Idoso será composta 

por um Secretariado Executivo, integrado pelo Presidente, Vice-Presidente, 1º 
Secretário e 2º Secretário, todos escolhidos em processo eletivo; 

 
Art. 8º - As atividades dos membros do Conselho serão regidas pelas 

seguintes disposições: 
 
I – O membro do Conselho exercerá função de relevante interesse 

público, pela qual não receberá remuneração; 
 
II  –  Cada  membro  terá  direito  a  um  único  voto  por  matéria,  

submetida  à apreciação do plenário; 
 
III  –  Perderá  o  mandato  o  membro  que  faltar  injustificadamente  

a  2  (duas) 
sessões consecutivas ou a 4 (quatro) alternadas, no decorrer do seu 

mandato. 
 
 
Art. 9° -  O Conselho Municipal do Idoso se reunirá ordinariamente 1 

(uma) vez por mês,  podendo  ser convocado  extraordinariamente  pelo 
Presidente  ou por requerimento da maioria dos seus membros.  

 
Art. 10 - O Conselho Municipal do Idoso deverá elaborar o seu 

Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da posse de seus 
membros, que será instituído por Decreto, depois de aprovado por dois terços 
de seus membros. 

 
Art. 11 -  A Secretaria Municipal de Assistência  Social propiciará ao 

Conselho Municipal do Idoso as condições necessárias ao seu funcionamento. 
 
Art.  12  -  As  despesas  decorrentes  da  presente  Lei  correrão  por  

conta  das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
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Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando suas disposições em contrário. 
 
 



 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, em 31 de março de 2010. 

 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.464/2010, DE 31/03/2010 
 
 



 “Dá a denominação do Loteamento  “ José Ricardo 
Pires” a área de uso comum inscrita sob a matrícula nº 
23.510 e dá outras providências”. 

 
 

 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  -  Passa a denominar-se “José Ricardo Pires”, o imóvel 
matriculado sob o nº 23.510, com área de 10.000 m2 (dez mil metros 
quadrados) cujas descrições das localizações se fazem do seguinte modo. 
 
 I – Um lote de terreno urbano remembrado, denominado lote ¼ da quadra 
54 A e 54 B, com área de 10.000 m2 ( dez mil metros quadrados), localizado 
com frente para rua Tomaz Gonçalves, lado direito, lado direito (par), esquina 
com a Rua Nioaque, descrito na planta do loteamento denominado Cidade 
Piracema, nesta cidade, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
  

Ao Norte (frente) com 1.00 metros para Rua Major Tomaz Gonçalves; 
Ao Sul (fundo) com 100 metros para rua Três Lagoas 
Ao Leste lado direito com 100 metros para Rua Nioaque 
Ao Oeste lado esquerdo com 100 metros para rua Porto Alegre. 
 

 Art. 2º - 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, ressalvada a reserva 
institucional. 
 
 Art. 3º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal a proceder a doação dos 
lotes proveniente do parcelamento do loteamento “José Ricardo Pires”, aos que 
se enquadrarem ás 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 31 de março de 2010. 

 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.465/2010, DE 31/03/2010 
 

 
                                        “Altera dispositivos da Lei Ordinária nº 852, de 01 

de julho de 1997 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 eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - As Alíneas “b, c, f e j”, do Artigo 4º, da Lei 852, de 01 de julho de 

1997, passam ter a seguinte redação: 
 
Art. 4º - ... 
I - ... 
II - ... 
§1º - ... 
a) ... 
b) – um representante da Colônia de Pescadores “Rondon Pacheco” 
c)  -  um representante de Instituição de Ensino Superior 
d) - ... 
e) - ... 
f)  - um representante dos Guias e Monitores Ambientais 
g) - ... 
h) - ... 
i) - ... 
j)  - um  representante dos Turismólogos residentes no município 
l) - ... 
m) - ... 
 

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

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 31 de março de 2010. 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 
 
 
 

                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.466/2010, DE 31/03/2010 
 

 
“DENOMINA DE “LUCILIUS VICENTE DO AMARAL”, O 

LABORATÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DE COXIM 

DR. ALVARO FONTOURA DA SILVA.”  
 



 
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 denominado de Lucilius Vicente do Amaral,  o 

Laboratório do Hospital Regional Dr. Álvaro Fontoura da Silva, localizado na 
Avenida Gaspar Ries Coelho, em Coxim-MS.  

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

as disposições  em contrário. 
 

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 31 de março de 2010. 
 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.467/2010, DE 07/04/2010 
 

 
“DENOMINA  DE “PRAÇA CHICO  XAVIER”, O IMOVEL 

LOCALIZADO NA AVENIDA PEDRO PEDROSSIAN,  
BAIRRO SENHOR DIVINO, 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 denominada de Praça Chico Xavier, o imóvel localizado 

na Avenida Pedro Pedrossian, confluência com a Avenida Frei Cirino João 
Primon, Bairro Senhor Divino, nesta cidade.  

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

as disposições  em contrário. 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 07 de abril de 2010. 
 
 
 
 
 
                 Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão 

              Prefeita Municipal de Coxim-MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.468/2010, DE 14/04/2010 
 
 

Autoriza a venda 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 
venda de um lote de terreno urbano denominado N, da quadra 07, Bairro 
Jardim Aeroporto, com área de 945,88 m2 (novecentos e quarenta e cinco 
virgula oitenta e oito metros quadrados), matrícula nº 21.965, situado no 
lado esquerdo da Rua José Rosa Farias, com distância de 63,60 metros para a 
esquina mais próxima que faz confrontação com a Avenida Salgado Filho, 
dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
 Ao Norte:   com 27,30 m para o lote C 
 Ao Leste:   com 70,50 m para a Rua José Rosa Farias 
 Ao Oeste:   com 80,50 para o lote S/N 
 
 Parágrafo Único – A venda de que trata o caput desse artigo está 
sujeita a prévio procedimento licitatório e obedecerá as normas gerais da Lei 
Federal nº 8.666/93.  
 
   Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
   

Gabinete da Prefeita Municipal, 14 de Abril de 2010. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 

                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.469/2010, DE 14/04/2010 
 

 
“Autoriza O Poder Público a ceder gratuitamente a posse 
da área que especifica a Empresa de Saneamento de 
Mato Grosso do Sul - Sanesul S/A 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 desafetar e 
ceder gratuitamente a posse do terreno localizado na área verde do 
loteamento Olivo Kohl, na Rua São Miguel, medindo 377,56 m2, para 
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul SANESUL S/A. 
 
 Parágrafo Único – A cessão que alude o Caput deste artigo, será 
destinada a construção do reservatório de água, não se podendo dar-lhe 
outra destinação. 
 

Art. 2º - A cessão de que trata o artigo anterior, terá o prazo de 20 
(vinte) anos, a partir da assinatura do respectivo termo, podendo ser aditado 
mediante acordo entre os signatários caso se faça presente o interesse 
público. 
 
 Art. 3º - A administração Pública Municipal em razão de continuar com 
o domínio do terreno objeto da cessão poderá retomá-lo a qualquer momento 
ou recebê-lo ao termino do prazo estipulado no respectivo termo. 
 
           Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
   

Gabinete da Prefeita Municipal, 14 de Abril de 2010. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 

                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.470/2010, DE 14/04/2010 
 

 
 “Dispõe sobre prorrogação de prazo para 
edificação 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 prorrogar por 
mais 02 anos, o prazo concedido ao Grupo Bela Idade Portal do Pantanal, 



previsto no Art. 2º , da Lei Municipal nº 1.277 de 10 de Julho de 2.006 e  Art. 
1º da Lei Municipal 1.357 de 29 de Abril de 2.008. 
 
 Parágrafo Único – A doação do imóvel foi destinado a Edificação da 
sede própria do Grupo Bela Idade Portal do Pantanal – “Espaço Ilda Maria 
Damiani Kohl”. 
  

Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos, para o início da 
obra mencionada no “caput” deste artigo, cujo descumprimento incorrerá em 
reversão 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, 14 de Abril de 2010. 
 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.471/2010, DE 28/04/2010 
 
 

“DENOMINA DE “OLIR ANTÔNIO DE MATTOS”, A 

PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO RESIDENCIAL ÁGUAS 

CLARAS, 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 denominada de Olir Antônio de Mattos, a Praça Pública, 

localizada no Conjunto Residencial Águas Claras, em Coxim-MS.  
 



Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições  em contrário. 
 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 28 de Abril de 2010. 
 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
LEI MUNICIPAL  Nº. 1.472/2010, DE 10/05/2010 

 
 

“CONCEDE REAJUSTE SALRIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  
 

 
A Prefeita Municipal de Coxim, no uso de suas atribuições legais em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município e com  disposições inseridas 
na Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ela 
sanciona e publica a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de maio de 2010, o reajuste 

salarial de 5% (cinco por cento) aos Funcionários do Poder Executivo 
Municipal de Coxim, sobre seus atuais vencimentos básicos.  

 



Parágrafo Único – A concessão de reajuste constante no caput, não se 
aplicam aos profissionais do magistério, que tiveram reajuste de seus 
vencimentos em janeiro de 2010 em decorrência da implantação do Piso 
Nacional da Categoria.  

 
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação do presente Projeto de 

Lei, onerarão verbas próprias do Orçamento vigente.  
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições  em contrário. 
 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 10 de maio de 2010. 
 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
LEI MUNICIPAL  Nº. 1.473/2010, DE 19/05/2010 

 
 

“Concede Apoio Financeiro a GAAM – Grupo de 
Apoio a Adoção Manjedoura/Coxim-MS, Autoriza 
a Abertura de Crédito Especial, 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 e 
promulga a seguinte LEI: 

 
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder apoio 

financeiro no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) a GAAM – Grupo de Apoio a 
Adoção Manjedoura/Coxim-MS visando a assegurar os meios necessários para a 
realização, nos dias 03, 04 e 05 de junho de 2010, do XV Encontro Nacional dos 
Grupos de Apoio à Adoção em Campo Grande-MS. 

  



Art. 2º - Fica autorizado a abertura de crédito especial para dar cobertura às 
despesas decorrentes da presente Lei no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), 
no Orçamento Programa do Município, em vigor, conforme discriminado:  

 
40.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
40.104 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais  
08.243.0035-2077–Apoio a Entidades Desenv. Programas Criança e Adolescente 
33.50.41 – 001 – Contribuições; 
 

 Art.3º- Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial 
será o previsto do inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal Nº 4320/64. 

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

disposições em contrário. 
 

 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 19 de maio de 2010. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 

                                                           
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
LEI MUNICIPAL  Nº. 1.474/2010, DE 19/05/2010 

 
 

“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$ 30.000,00 ( trinta mil reais), no Orçamento Programa 
do Município, em vigor, conforme discriminado:  
 
20.100 – GABINETE DO PREFEITO  
20.104 – FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO  
23        – COMÉRCIO E SERVIÇOS 
695      – TURISMO 
0011      – DIFUSÃO CULTURAL 



2009      – Manutenção das Atividades do Turismo   
ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 

4.4.90.51 – Obras e Instalações 003 30.000,00 
TOTAL 

.......................................................................................... 
 

30.000,00 
 
Art.2º- Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial 

será o previsto do inciso 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, 19 de maio de 2010. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 

                                                       
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
LEI MUNICIPAL  Nº. 1.476/2010, DE 02/06/2010 

 
 

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 FEVEREIRO de 2010 a ABRIL de 201, 
no valor original de  R$ 714.447,09 (Setecentos e Quatorze Mil, 
Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Nove 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 31 de 
Maio de 2010. 
 
  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 Junho 
de 2010 até a data do efetivo vencimento da respectiva parcela. 
 
 

                                                          
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
 
  § 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, 02 de junho de 2010. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
 
 

                                   LEI Nº 1.476/2010 
 

                                          ANEXO I 
 

BASE-DE-CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 

DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PREFEITURA – PARTE PATRONAL 
 

CUSTO NORMAL 
 
 
 

MÊS COMPETÊNCIA BASE DE 
CÁLCULO 

ALÍQUOTA 
 

CONTRIBUIÇÃO 
DEVIDA 

CONTRIBUIÇÃO 
PAGA 

CONTRIBUIÇÃ
O A PAGAR 

FEVEREIRO/2010 883.569,55 11% 97.192,66 0,00 97.192,66 
MARÇO/2010 885.290,37 11% 97.381,94 0,00 97.381,94 
ABRIL/2010 882.149,65 11% 97.036,47 0,00 97.036,47 

TOTAL 2.651.009,57 11% 291.611,07 0,0 291.611,07 
 

 
� Alíquota: 

 
• Custo Normal: 11,00% - Art. 17, Lei Complementar nº 087/2008 c/c Art. 

1º, § ÚNICO do Decreto nº 001/2010. 
 
• Data do vencimento do repasse: último dia do mês subseqüente ao mês de 

competência - Art. 23, da Lei Complementar nº 087/2008. 



 
 

Coxim/MS, 02 de junho de 2010. 
 
 
 

Dinalva Mourão 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
LEI MUNICIPAL  Nº. 1.477/2010, DE 02/06/2010 

 
 
“Autoriza a 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 ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
desafetação da área de uso comum, passando a fazer parte da 
Municipalidade, o imóvel adiante descrito: Travessa 13-B, Quadra 08, Bairro 
Vila Bela, com área de 857,48 m2 (oitocentos e cinqüenta e sete metros e 
quarenta e oito centímetros quadrados), matrícula n. 15.090, do loteamento 
Vila Bela, dentro dos seguinte limites e confrontações: 
 
Ao Sul (fundo)   com  13,60 m para o lote n. 28 
Ao Norte (frente)   com  13,60 m para Av. Mato Grosso do Sul   
Ao Leste (lado direito)  com 63,40 m para o lote n. 30 
Ao Oeste (lado esquerdo) com 62,70 m para o lote n. 29 e n. 28 

 
 Parágrafo Único – A desafetação da área de que trata esse artigo se 
destina a regularização de área onde se encontra construída a quadra da 
Escola Municipal Marechal Rondon. 
  
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 



 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 02 de junho de 2010. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 

                                                       
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
LEI MUNICIPAL  Nº. 1.478/2010, DE 09/06/2010 

 
 

“Autoriza a Permuta 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 ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
permuta de lote de terreno urbano abaixo especificados: 
 
Lote nº 016 – Proprietário: Município de Coxim, avaliado em R$ 
4.050,00 (Quatro Mil e Cinqüenta Reais), Lote 16, quadra 34/B 
(Residencial Ricardo de Melo Splengler), Bairro: Piracema, com área de 
180,00m2 (cento e oitenta metros quadrados), matrícula nº 23.732, situado 
com frente para travessa II, do lado esquerdo (impar), na esquina com rua 
Bandeira, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
Ao Norte (frente)         com 10,00m para Travessa II 
Ao Sul (fundo)             com 10,00m para lote 01 
Ao Leste           com 18,00m para Rua Viriato Bandeira 
Ao Oeste                     com  18,00m dividindo com o lote 15 

 
 
Lote nº 010 – Proprietário: Idelbrando Marques de Souza, avaliado 
em R$ 3.850,00 (Três mil e Oitocentos e Cinqüenta Reais),  Lote 10, 
quadra 01 (Vila Santa Adelaide), com área de 360,00m2 (trezentos e 



sessenta metros quadrados), matrícula nº 2.888, situado com frente para Rua 
Guanabara, 30 m pelo flanco direito dividindo com o lote 11, 30,00 m pelo 
flanco esquerdo dividindo com o lote 09 e 12m de fundo dividindo com o lote 
nº 21, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
Ao Norte (frente)          com 12,00m para Rua Guanabara 
Ao Sul (fundo)                     com 12,00m dividindo com o lote 21 
Ao Leste (flanco direito) com 30,00m dividindo com o lote 11 
Ao Oeste (flanco esquerdo) com  30,00m dividindo com o lote 09 
 

Parágrafo Único – A permuta contida no caput desse artigo, fica 
dispensada de Procedimento licitatório, por não ser possível competição 
licitatória por estarem envolvidos objetos certos e determinados e manifesto 
interesse público.  

                                                        
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
 

Art. 2º - A escriturações dos imóveis constates no caput do artigo 1º, 
obedecerá ao regramento previsto no código civil brasileiro. 
 

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

 
 

 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 09 de junho de 2010. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
LEI MUNICIPAL  Nº. 1.479/2010, DE 09/06/2010 

 
 

“Autoriza a doação de imóveis 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 proceder a 
doação dos imóveis frutos do parcelamento de área de 6.624,00 m2 (seis mil, 
seiscentos e vinte e dois metros quadrados), Quadra 116, no Bairro Senhor 
Divino, constante na matrícula nº 20.524, devidamente desafetada pela Lei 
Municipal 1.414 de 27 de maio de 2.009 
 
 Parágrafo Único – A doação de que trata o caput deste artigo, será 
direcionada única e exclusivamente aos atuais ocupantes da área ali referida, 
detentores de posse precária. 
  

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

 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 09 de junho de 2010. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 



Coxim/MS 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

                                                       
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
LEI MUNICIPAL  Nº. 1.480/2010, DE 09/06/2010 

 
 

“Autoriza a doação de imóveis 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 dos imóveis frutos do parcelamento de área de 2.717,21 (dois mil, 
setecentos e dezessete metros quadrados e vinte e um centímetros 
quadrados), Quadra 115, no Bairro Senhor Divino, constante na matrícula nº 
20.523, devidamente desafetada pela Lei Municipal 1.413 de 27 de maio de 
2.009 
 
 Parágrafo Único – A doação de que trata o caput deste artigo, será 
direcionada única e exclusivamente aos atuais ocupantes da área ali referida, 
detentores de posse precária. 
  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 09 de junho de 2010. 
 
 
 
 
                                     DINALVA MOURÃO 
                                     Prefeita Municipal 
                                           Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.481/2010, DE 11/08/2010 

 
 

Institui Programa de Recuperação de Imposto 
Municipal -PRIM, 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 Municipal - PRIM, 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 2009, 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 PRIM 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 PRIM dar-se-á por opção do contribuinte, em 

formulário próprio, até 20 de dezembro de 2010, 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 PRIM, concessão de desconto de 50% 

(cinqüenta por cento) para pagamento a vista; 
II – Para os que aderirem ao PRIM, a concessão de desconto de 30% 

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

                                                           
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

 
III – Para os que aderirem ao PRIM, concessão de anistia de 70% dos 

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

 
IV – Para os inscritos no PRIM, concessão de anistia de 50% dos juros, 

correção monetária e multas, para os demais parcelamentos; 
 

Art. 4º Os débitos relativos 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 PRIM 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 PRIM sujeita, ainda, o contribuinte: 

 
a) ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado; 
b) 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 que aderiu ao PRIPTU, na forma consignada na Lei 

1433/09 e que se encontra ainda em debito com parcelas ali pactuadas, poderá 
aderir ao novo programa, somando-se ao debito atual o saldo remanescente do 
parcelamento não quitado, já com os devidos acréscimos previstos na lei 
complementar 069/2005 – Código Tributário Municipal. 

 
Art. 9º O contribuinte será excluído do PRIM quando: 

 
I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei; 
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II - constituição de crédito tributário, lançado de ofício, correspondente a 

tributo abrangido pelo PRIM 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 
PRIM; 

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 PRIM 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 da 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. 

 
Art. 10. A inclusão no PRIM 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. 
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Art. 11. As obrigações dos contribuintes decorrentes da opção pelo PRIM, 

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 PRIM o 
saldo do débito que eventualmente remanescer. 

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

direito, decorrente 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. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados 

demais disposições em contrário, em especial as Leis Municipal 1.433, de 02 de 
Setembro de 2.009 e 1.451 de 23 de dezembro de 2009. 

 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 11 de agosto de 2010. 
 
 
 
 
                                     DINALVA MOURÃO 
                                     Prefeita Municipal 
                                           Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.482/2010, DE 11/08/2010 

 
 

“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 sancionou a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito 
Especial no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), no Orçamento Programa 
da Prefeitura Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
85................................Secretaria Municipal de Governo 
85102..........................Gerencia de Turismo 
04 ...............................Administração 
122 .............................Administração Geral 
0004 ...........................Ações Políticas de Governo 
2105 ...........................Manutenção das atividades da Gerencia de Turismo 
449051 .......................Obras e Instalações 
Fonte...........................03-Recursos da União 
Valor............................R$   10.000,00 
 
 
 Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de 
que trata o artigo anterior, serão provenientes da anulação parcial de dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, 
de 17 de março de 1.964. 
 

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

 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 11 de agosto de 2010. 
 
 
 
 
                                     DINALVA MOURÃO 
                                     Prefeita Municipal 
                                           Coxim/MS 

 
 



                                                          
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
LEI MUNICIPAL  Nº. 1.483/2010, DE 18/08/2010 

 
 

“Autoriza a 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 ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
desafetação da área de uso comum, passando a fazer parte da 
Municipalidade, o imóvel adiante descrito: Rua: Santo Antonio, situado na 
quadra única, na Vila Cruzeiro, Coxim-MS, com área de 916,68 m2, confronta 
com os lotes nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, A, com a Rua Rio 
Grande do Sul e com área do Cemitério Central, fica no lado esquerdo 
(impar), esquina com a Rua Rio Grande do Sul, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
 
Ao Norte (lado direito): com 114,76 m para a área do Cemitério Central; 
Ao Sul (lado esquerdo): com 114,40 m para os lotes 01,02,03, 04, 05, 06,  
                                    07, 08, 09, 10 e 11;   
Ao Leste (fundo): com 8,01m para o lote n. A; 
Ao Oeste (frente): com 8,00 m para Rua Rio Grande do Sul. 

 
 Parágrafo Único – A desafetação da área de que trata esse artigo se 
destina a regularização dos imóveis lindeiros que estenderam suas 
construções sobre a mesma. 
  
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 18 de agosto de 2010. 
 
 
 
 
                                     DINALVA MOURÃO 
                                     Prefeita Municipal 
                                           Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.484/2010, DE 18/08/2010 

 
 

“Autoriza a doação de imóvel 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 a União, de um terreno urbano remanescente, denominado de lote nº 
3-3/A-1B, da quadra nº 03, com área de 310,00m2 (trezentos e dez metros 
quadrados), localizado com frente à Rua General Mendes de Moraes, 
loteamento Jardim Aeroporto, dentro dos seguintes limites e confrontações. 
 
Ao Norte: (frente) com 12,40 m para a Rua General Mendes de Moraes; 
Ao Sul: (fundo) com 12,40 m para o lote 3-3 A/1A remanescente; 
Ao Leste: (lado direito) com 25,00m para o lote nº 3-3 A/2; 
Ao Oeste: (lado esquerdo) com 25,00m para a Travessa Tulipa. 
  
 Parágrafo Único – A doação que alude o caput deste artigo, se destina 
à construção da Sede do Fórum Federal da Sub-Seção Judiciária de Coxim-
MS. 
 
 Art. 2º - Fica estipulado a data de 20/08/2011, para o inicio da obra 
mencionada no artigo anterior, cujo descumprimento implicará em reversão 
automática do bem imóvel ao  domínio do município de Coxim-MS. 
  

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

 
 
 

  Gabinete da Prefeita Municipal, 18 de agosto de 2010. 
 
 
 
 
                                     DINALVA MOURÃO 
                                     Prefeita Municipal 
                                           Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.485/2010, DE 01/09/2010 
 

 
“Disciplina o exercício de cargos, empregos e 
funções por parentes, cônjuges e companheiros de 
membros ou titulares de Poder e de dirigentes 
superiores de órgãos ou entidades da Administração 
Direta, Indireta ou Fundacional e de servidores 
investidos em cargos de Direção e Assessoramento, 
no âmbito dos órgãos dos Poderes Executivo e 
Legislativo do Município de Coxim 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  - É vedada a prática de nepotismo no âmbito do Poder Executivo e 
Legislativo do Município de Coxim, sendo nulos os atos assim caracterizados. 
 
 Art. 2º - Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: 
 
         I – O exercício de cargo de provimento em comissão (assessores, 
diretores, chefes de seção, coordenadores/secretários municipais e demais 
cargos de livre nomeação e exoneração), ou de função gratificada no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional, como também no âmbito 
do Poder Legislativo, por cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Prefeito(a), Vice-Prefeito(a), 
Secretários(as)/Coordenadores(as) Municipais, e Vereadores(as), bem como de 
qualquer ocupante de cargo de direção, chefia ou de assessoramento; 
 
       II – A contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse públicos no âmbito da Administração Pública 
Direta, Indireta e Fundacional, como também no âmbito do Poder Legislativo, de 
cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, de Prefeito(a), Vice-Prefeito(a), Secretários(as)/Coordenadores(as) 
Municipais, e Vereadores(as), bem como de qualquer ocupante de cargo de 
direção, chefia ou de assessoramento; 
 

§ 1º - Ficam excepcionadas, na hipótese do inciso I deste artigo, as 
nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento 
efetivo, admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau 
de escolaridade do cargo de origem, ou a compatibilidade da atividade que 
lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser 
exercido, além da qualificação profissional do servidor. 
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      § 2º - A vedação constante do inciso II deste artigo não se aplica 
quando a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público houver sido precedida de regular 
processo seletivo, em cumprimento de preceito legal.  
 
     § 3º - Todo servidor nomeado ou designado, antes da posse, declarará 
por escrito não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática 
vedada na forma deste artigo, sob pena de tornar nulo de pleno direito o ato 
de nomeação. 
 
      § 4º - Caso a nomeação seja prevista na exceção do § 1º deste artigo, 
o nomeado ou designado, antes da posse, deverá justificar por escrito sua 
qualificação profissional, inclusive com apresentação de documentos, e 
experiência prévia para o exercício das funções inerentes ao cargo em 
comissão a ser exercido, sob pena de se tornar nulo de pleno direito o ato de 
nomeação. 
 
     § 5º - A vedação de que se trata o inciso I é aplicável inclusive na 
nomeação dos cargos de agentes políticos, como exemplo dos Secretários(as) 
e/ou Coordenadores(as) Municipais. 
 
     Art. 3º - Os Chefes do Poder Executivo e Legislativo, dentro do prazo 
máximo de noventa (90) dias, contados a partir da publicação desta Lei, em 
constatando a ocupação de cargos de provimento em comissão e de funções 
gratificadas, nas situações previstas no artigo anterior, promoverão a 
respectiva exoneração, sendo que tais os atos produzirão efeitos a contar de 
suas respectivas publicações. 
 
     Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
 
 

  Gabinete da Prefeita Municipal, 01 de setembro de 2010. 
 
 
 
 
                                       DINALVA MOURÃO 
                                           Prefeita Municipal 
                                                         Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.486/2010, DE 09/09/2010 

 
 

“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 sancionou 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................................Secretaria Municipal de Assistência Social 
40102..........................Fundo Municipal de Assistência Social 
08 ...............................Assistência Social 
243 .............................Assistência a Criança e ao Adolescente 
0005 ...........................Ações Social e Promoção Humana 
2098 ...........................Programa de medidas Sócio Educativo em meio aberto 
339030 .......................Material de Consumo 
Fonte 03 .....................R$ 13.000,00 
339036........................Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 
Fonte 03......................R$ 1.000,00 
339039........................Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte 03......................R$ 1.000,00 
 
 
 Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de 
que trata o artigo anterior, serão provenientes da anulação parcial de dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, 
de 17 de março de 1.964. 
 

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

 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 09 de setembro de 2010. 
 
 
 
                                     DINALVA MOURÃO 
                                     Prefeita Municipal 
                                           Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.487/2010, DE 10/11/2010 

 
 

“Autoriza a aquisição de imóveis 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 sancionou a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
aquisição de  bem  imóvel  urbano,  em forma  de  compra,  até  o  limite  de R$ 
95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) com a finalidade precípua de ser utilizado 
para atender interesse da coletividade coxinense, dentro da conveniência e 
oportunidade da Administração Pública Municipal.   
  
 Parágrafo Único -  O Bem imóvel de que trata o caput deste artigo, 
deverá ser objeto de processo regular, sob a égide da Lei nº 8.666/93, no qual 
constará a sua especificação, a forma e as condições da sua aquisição e ainda as 
dotações próprias para a despesa.  
 
 Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 10 de novembro de 2010. 
 
 
 
 
                                     DINALVA MOURÃO 
                                     Prefeita Municipal 
                                           Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.488/2010, DE 06/10/2010 

 
 

“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 ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito 
Especial no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), no 
Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Coxim, conforme discriminado 
abaixo: 
 
40................................Secretaria Municipal de Assistência Social 
40102..........................Fundo Municipal de Assistência Social 
08 ...............................Assistência Social 
244 .............................Assistência Comunitária 
0005 ...........................Ações Social e Promoção Humana 
2045 ...........................Manutenção da Bolsa Família 
339014........................Diária Civil 
Valor ...........................R$ 1.000,00 
Fonte 03......................Recursos da União 
339039........................Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Valor............................R$ 1.500,00 
Fonte 03......................Recursos da União 
 
 Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de 
que trata o artigo anterior, serão provenientes da anulação parcial de dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, 
de 17 de março de 1.964. 
 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 06 de outubro de 2010. 
 
 
 
                                     DINALVA MOURÃO 
                                     Prefeita Municipal 
                                           Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.489/2010, DE 06/10/2010 

 
 

“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 sancionou a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito 
Especial no valor de R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais), no Orçamento 
Programa da Prefeitura Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo: 
 
60................................Secretaria Municipal de Educação 
60101..........................Secretaria Municipal de Educação 
12 ...............................Educação 
361 .............................Ensino Fundamental 
0007 ...........................Educação para Todos 
2067 ...........................Cursos de Qualificação na Área de Ensino 
339036........................Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 
Valor ...........................R$ 8.000,00 
Fonte 03......................Recursos da União 
339030........................Material de Consumo 
Valor............................R$ 18.500,00 
Fonte 03......................Recursos da União 
 
 Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de 
que trata o artigo anterior, serão provenientes da anulação parcial de dotações 
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320, 
de 17 de março de 1.964. 
 

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

 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 06 de outubro de 2010. 
 
 
 
                                     DINALVA MOURÃO 
                                     Prefeita Municipal 
                                           Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.490/2010, DE 20/10/2010 

 
 

 
“Cria o Programa de Recuperação de Créditos 
Fiscais – REFIC e dá outras providências”. 

     
 
 

DINALVA GARCIA LEMOS DE MORAES MOURÃO , prefeita municipal de 
Coxim-MS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono  a seguinte Lei: 
 

Art. 1º -  Fica instituído, no Município de Coxim, o Programa de Recuperação de 
Créditos Fiscais – REFIC, destinado a promover a regularização de créditos do 
Município decorrentes de débitos de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, relativos a 
tributos municipais, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a 
ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive decorrente de falta de recolhimento 
de valores retidos. 
 

§ 1º - A adesão ao REFIC implica a inclusão da totalidade dos débitos do 
contribuinte para com a Fazenda Municipal e se dará mediante termo de declaração 
espontânea. 
 

§ 2º - Não haverá aplicação de multa por infração sobre os débitos não lançados, 
declarados espontaneamente, por ocasião de adesão. 
 

Art. 2º -  Os débitos apurados serão atualizados monetariamente e incorporados 
os acréscimos previstos na legislação vigente, até a data de opção, podendo os mesmos 
serem liquidados em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas. 
 

§ 1º  - Nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 20,00 (vinte reais) para pessoa 
física e R$ 50,00 (cinqüenta reais) para pessoa jurídica, atualizada pela Unidade Fiscal 
do Município. 
 

§ 2º -  O pagamento da 1ª parcela será exigido na data da efetivação do 
parcelamento. 
 

Art. 3º  - A apuração e consolidação dos débitos, cujos fatos geradores ocorreram 
até 31 de dezembro de 2009 obedecerão aos seguintes critérios: 
 

I – para pagamento em parcela única  serão excluídos os acréscimos legais de 
multas e juros de mora, incidentes até a data de opção; 
 

II – para pagamento em até 03 (três) parcelas, mensais e sucessivas, os 
acréscimos legais de multas e juros de mora incidentes até a data de opção serão 
reduzidos em 90% (noventa por cento); 
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III – para pagamento em até 06 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, os 
acréscimos legais de multas e juros de mora incidentes até a data de opção serão 
reduzidos em 80% (oitenta por cento); 
 

IV – para pagamento em até 12 (doze) parcelas, mensais e sucessivas, os 
acréscimos legais de multas e juros de mora incidentes até a data de opção serão 
reduzidos em 70% (setenta por cento); 
 

Art. - 4º Na apuração e consolidação dos débitos, cujos fatos geradores 
ocorreram após 31 de dezembro de 2009, não serão permitidas exclusões ou reduções 
de nenhum acréscimo previsto na legislação vigente, independentemente da forma 
recolhida para liquidação. 
 

§ 1º - A partir da data da consolidação da adesão, o saldo devedor do contribuinte 
optante será atualizado nos termos do Código Tributário Municipal. 
 

§ 2º - Sobre a parcela paga em atraso incidirá correção monetária IPCA/IBGE e 
juros de mora de 1%  a.m. (um por cento ao mês) ou fração; 
 

Art. 5º  - A adesão ao REFIC sujeita o contribuinte a aceitação plena e irretratável 
de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar, e constitui confissão 
irrevogável e irretratável da dívida aos débitos tributários nele incluídos. 
 

§ 1º  - A adesão ao REFIC sujeita, ainda, o contribuinte: 
 

I – ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado; 
II – ao pagamento regular dos tributos municipais com vencimento posterior à 

data da opção. 
 

§ 2º -  A inclusão do REFIC, 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 formulado pelo contribuinte, bem 
como da renúncia do direito sobre os mesmos débitos em que se funda a ação judicial 
ou pleito administrativo. 
 

§ 3º  - O contribuinte será excluído pelo REFIC diante da ocorrência de uma das 
seguintes hipóteses: 
 

I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei 
Complementar; 
 

II – a constituição de crédito tributário lançado de ofício, correspondente a tributo 
abrangido pelo REFIC e não incluído na confissão a que se refere o § 1º, do artigo 5º, 
desta Lei, salvo se integralmente pago 30 (trinta) dias, contados da constituição 
definitiva ou, quando impugnado o lançamento, da intimação da decisão administrativa 
ou judicial que o tornou definitivo; 
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III – prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a 
diminuir ou subtrair receita do contribuinte optante; 
 

IV – inadimplência por 03 (três) meses consecutivos, relativamente a qualquer 
tributo abrangido pelo REFIC, inclusive os decorrentes de fatos geradores ocorridos 
posteriormente á data de opção. 
 

§ 4º - A exclusão do contribuinte do REFIC 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. 
 

Art. 5º - O pedido de adesão ao REFIC, referente a débitos inscritos em divida 
ativa, poderá ser feito até o dia 31 de dezembro de 2010. 
 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário em especial as Leis Municipal 1.433, de 02 de Setembro de 
2.009, 1.451 de 23 de dezembro de 2009 e n. 1.481/2010, de 11 de agosto de 2010. 
 

    
 
  Gabinete da Prefeita Municipal, 20 de outubro de 2010. 
 
 
 
 
                                     DINALVA MOURÃO 
                                     Prefeita Municipal 
                                           Coxim/MS 
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       LEI ORDINÁRIA Nº 1.491/2010 
                                            DE 10/11/2010 

 
 

 “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 1.012/2001, 
de 27 de agosto de 2001, 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 acrescentado ao artigo 1º da Lei Municipal nº 1.012, de 27 

de agosto de 2001, o parágrafo único, com a seguinte redação; 
 
Art. 1º - ...... 
 
Parágrafo Único – a Agencia Municipal de Defesa do Consumidor – Procon 

Municipal, que alude o caput deste artigo, destina-se a promover e programar as 
ações direcionadas a educação, orientação, proteção e defesa do consumidor e 
coordenação da política do Sistema Municipal de Defesa do consumidor. 

 
Art. 2º -Fica alterado o parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal 

1.012/01, de 27 de agosto de 2001, que passa ter a seguinte redação: 
 
Parágrafo único. Integram o Sistema Municipal de Defesa do Direito do 

Consumidor, os órgãos federais, estaduais e municipais e as entidades privadas 
que se dedicam à proteção e defesa do consumidor, sediadas no município, 
observado o disposto nos arts. 82 e 105 da Lei 8.078/90.  

 
Art. 3º -  Fica alterado o art. 8º da Lei Municipal 1.012/01, de 27 de agosto de 

2001, que passa ter a seguinte redação: 
 
Art. 8º - Caberá ao Poder Executivo Municipal autorizar e aprovar o 

Regimento Interno da Agência Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON 
MUNICIPAL, dispor sobre o processo administrativo para apuração de infrações a 
Lei 8.078/90, bem como, mediante lei, criar a Junta Julgadora de Recursos 
Administrativos.  

 
Art. 4º - Fica alterado os incisos X, XI, XIX e XX do art. 11 da Lei 

Municipal 1.012/01, de 27 de agosto de 2001, que passa ter respectivamente as 
seguintes redações: 
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X – manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra 

fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o pública e anualmente (art. 44, 



da Lei nº 8.078/90 e dos art. 57 a 62 do Decreto 2.181/97), remetendo cópia ao 
PROCON Estadual, preferencialmente por meio eletrônico. 
 

XI – expedir notificações aos fornecedores para que prestarem 
informações sobre reclamações apresentadas pelos consumidores e compareçam 
às audiências de conciliação designadas, nos termos do art. 55, § 4º da Lei 
8.078/90; 

    
XIX – instaurar, instruir e concluir processos administrativos para apurar 

inflações à Lei 8.078/90 podendo mediar conflitos de consumo, designando 
audiências de conciliação; 

 
XX – funcionar no processo administrativo como instância de julgamento, 

competindo ao Diretor Executivo em caso de descumprimento dos preceitos da 
Lei 8.078/90 valorar e aplicar a sanção administrativa cabível; 

 
Art. 5º - Ficam acrescentados ao artigo 11º, da Lei 1012/2001, de 27 de 

agosto de 2001, o inciso XXII e o parágrafo único, com a seguinte redação: 
 
XXII – Expedir, mediante o recolhimento da taxa competente para 

expedição de certidões já instituídas no âmbito da Administração Pública 
Municipal, certidão de violação aos direitos do consumidor. 

  
Parágrafo único. A Agência Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON 

observará no que tange à defesa do consumidor, as diretrizes das políticas 
públicas desenvolvidas pelo PROCON ESTADUAL, que é o Coordenador do 
Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.   

 
Art. 6º - Fica alterado o inciso I do art. 12 e inciso III do parágrafo único 

do art. 12 da Lei Municipal 1.012/01, de 27 de agosto de 2001, que passam ter 
respectivamente as seguintes redações: 

 
I – Atuar na formulação de estratégias e no controle da política municipal 

de Defesa do Consumidor, sempre observando as diretrizes das políticas públicas 
desenvolvidas pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – 
PROCON ESTADUAL; 

 
III – aprovar e publicar a prestação de contas anual do Fundo Municipal 

de Defesa dos Direitos dos Consumidores; 
 
Art. 7º - Ficam acrescentados ao artigo 12, da Lei nº 1.012, de 27 de 

Agosto de 2001, os incisos IV e V, com a seguinte redação: 
 
Art. 12 - ...... 
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I - ...... 
II - ...... 
III - ...... 

 



IV – apoiar parceria com outros órgãos públicos e entidades civis ligadas 
à  área de direito do consumidor, com intuito de prestar e policiar cooperação 
técnica. 

 
V – incentivar ações e programas que propiciem qualificação dos 

servidores do Procon Municipal para execução de política de Proteção e Defesa do 
Consumidor. 

 
Art. 8º - Fica alterado o art. 13 e seus incisos I, II, III da Lei Municipal 

1.012/01, de 27 de agosto de 2001, que passam ter respectivamente as 
seguintes redações: 

 
Art. 13 – O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON 

será composto por representantes do Poder Público e entidades representativas 
de fornecedores e consumidores assim discriminados: 

 
I – um representante do Poder Público; 
II – Um representante da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril 

de Coxim; 
III – um representante de associações de consumidores que atenda aos 

requisitos do inciso IV do art. 82 da Lei 8.078/90;  
IV – um representante indicado pelo Ministério Público; 
V - Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 
 

Art. 9º - Fica acrescentados ao artigo 13, da Lei nº 1.012/01, de 27 de 
agosto de 2001, os parágrafos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, com seguinte redação; 

 
§ 1º - ...... 
§ 2º - ...... 
§ 3º - ...... 
§ 4º - ...... 
§ 5º - ...... 
§ 6º - ...... 
 
§ 7º - Os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor e seus suplentes, à exceção dos membros natos, terão mandato de 
dois anos, permitida uma recondução. 

 
§ 8º - Fica facultada a indicação de um membro da comissão de direitos 

humanos da OAB no caso de inexistência de associação de consumidores, 
prevista no inciso III deste artigo. 
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§ 9º - O Diretor Executivo do PROCON presidirá os trabalhos do conselho 
e terá voto de qualidade. 

 
§ 10º - Os membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor- 

CONDECON- deliberarão  entre si e elegerão um tesoureiro  e um secretario. 
 



§ 11º - É vedada a remuneração, a qualquer titulo, pela participação no 
CONDECON, sendo a atividade considerada serviço publico relevante. 

 
Art. 10 - Fica alterado o art. 14 da Lei Municipal 1.012/01, de 27 de 

agosto de 2001, que passa ter a seguinte redação: 
 
Art. 14 – O Conselho reunir-se-á ordinariamente duas vezes por semestre 

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

 
Art. 11 - Fica acrescentado ao art. 16, da Lei 1.012/01, de 27 de agosto 

de 2001, o inciso VII, com a seguinte redação; 
 
I - ...... 
II - ...... 
III - ...... 
IV - ...... 
V - ...... 
VI - ...... 
 
VII – Custear exames periciais, estudos e trabalho técnicos necessários à 

instrução de processo administrativo para apurar inflação na relação de 
consumo. 

 
Art. 12 - Fica alterado os incisos I e II do art. 17 e seu parágrafo 

primeiro da Lei Municipal 1.012/01, de 27 de agosto de 2001, que passam ter 
respectivamente as seguintes redações: 

 
I – as indenizações decorrentes de condenações e multas advindas de 

descumprimento de decisões judiciais em ações coletivas e individuais relativas a 
direito do consumidor; 

 
II –  valores arrecadados em virtude da aplicação da multa prevista no 

art. 56 inciso I, art. 57 e seu parágrafo único e das indenizações constantes do 
art. 100 parágrafo único da Lei 8.078/90, assim como as multas cominadas por 
descumprimento de obrigação contraída em termo de ajustamento de conduta;  
 

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas 
obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta e mantida em estabelecimento 
da rede de oficial de crédito da cidade de Coxim, a disposição do CONDECON. 
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 Art. 13  - Fica acrescentado ao art. 17, da Lei 1.012,de 27 de agosto de 2001,  
o inciso X, e os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6 º, a seguinte redação: 

 
I - ...... 
II - ...... 
III - ...... 
IV - ...... 
V - ...... 
VI - ...... 



VII - ...... 
VIII - ...... 
IX - ...... 
X – os rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do Fundo. 
 
§ 1º - ...... 
§ 2º - ...... 
 
§ 3º - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pelas empresas 

infratoras ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor por meio de Documento 
de arrecadação Municipal – DAM emitido pela prefeitura ou PROCON Municipal. 

 
§ 4º - As empresas infratoras deverão protocolar copia da guia de 

arrecadação da multa na Agencia Municipal de defesa do Consumidor – PROCON 
Municipal – no prazo de 48 horas, a contar do pagamento. 

 
§ 5º - O Fundo Municipal de defesa dos Direitos do Consumidor somente 

poderá ser movimentado através de cheque nominal assinado pelo tesoureiro e 
secretario do CONDECON. 
 

 § 6º - As multas arrecadadas serão destinadas ao financiamento de 
projetos relacionados com os objetivos da Política Municipal de Relações de 
Consumo, com a defesa dos direitos básicos do consumidor, com a modernização 
administrativa e reestruturação física do PROCON Municipal, e com atualização e 
aperfeiçoamento profissional dos membros que compõem os órgãos e entidades 
do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor 

 
Art. 14 - Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
   

  Gabinete da Prefeita Municipal, 10 de novembro de 2010. 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                          Prefeita Municipal 
                                                    Coxim/MS 
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LEI ORDINÁRIA Nº 1.492/2010,  DE 17/11/2010 

 
 
 



ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE COXIM-MS, PARA O EXERCÍCIO DE 
2011 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 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 63.157.227,00 
(sessenta e três milhões, cento e cinqüenta e sete mil e duzentos e vinte e sete reais). 

 
ARTIGO 2º - O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2011, 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, 326, 328, 339, todas de 2.001 e 
Portarias Ministeriais 211, 300 e 447, editadas em 2.002, e recentemente a Portaria 
Conjunta Stn/Sof nº 01, De 29 De Abril De 2008. 
 
Receitas Correntes  R$ 52.094.041,00 
Receitas Tributárias R$                   4.981.289,00 
Receitas de Contribuição R$                   2.297.726,00 
Receita Patrimonial R$ 1.071.127,00 
Receitas de Serviços R$ 10.186,00 
Transferências Correntes R$      41.336.265,00 
Outras Receitas Correntes R$                                       

2.397.448,00 
Receitas de Capital  R$                      14.175.330,00 
Operação de Credito R$                           180.000,00 
Alienação de Bens R$                               105.000,00 
Amortização de Empréstimos R$                                  6.552,00 
Transferências de Capital R$                          13.883.778,00 
Receitas Correntes Intra -
Orçamentárias 

R$                              2.052.576,00 

Receita de Contribuições R$                              1.487.440,00 
Outras Receitas Intra-Orcamentárias R$                         565.136,000 
Total da Receita  R$              63.157.227,000 

ARTIGO 4º - A DESPESA total do Orçamento ascende a R$ 63.157.227,00 (sessenta 

e três milhões, cento e cinquenta ), importando o Orçamento Fiscal em R$44.496.077,00 
(quarenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, e setenta e sete reais) e o Orçamento 
de Seguridade Social em R$ 18.661.150,00 (dezoito milhões seiscentos e sessenta e um mil, 
cento e cinqüenta reais). 
 
 ARTIGO 5º - A despesa será realizada segundo a sua natureza, que apresenta o 
seguinte desdobramento: 
          
A) Categorias Econômicas  R$  63.157.227,00 
1) Despesas Correntes R$  45.996.798,00 
2) Despesas de Capital R$  17.157.429,00 
3) Reserva de Contingência R$                      3.000,00 



B) Grupos de Natureza da Despesa  R$  63.157.227,00 
1) Pessoal e Encargos Sociais R$         23.017.329,000 
2) Juros e Encargos da Dívida R$                      4.100,00 
3) Outras Despesas Correntes R$           22.975.369,00 
4) Investimentos R$             15.587.674,00 
5) Inversões Financeiras R$                  530.000,00 
6) Amortização da Dívida R$              1.039.755,00 
7) Reserva de Contingência R$                      3.000,00 

 
Por Unidades Orçamentárias: 

 
A) Poder Legislativo     
    Câmara Municipal R$  2.347.640,00 
B) Poder Executivo – Prefeitura Municipal                
  Gabinete do Prefeito R$                  934.395,00           
  Secretaria Municipal de Gestão R$  5.467.400,00 
    Secretaria Mun. de Desenv. Sustent. e 
Infraestrutura 

R$             6.974.200,00 

    Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência 
Social 

R$              1.546.500,00 

    Secretaria Municipal de Educação R$             9.333.724,00 
    Secretaria Municipal de Governo R$                 232.900,00 
    Reserva de Contingência R$                      3.000,00 
c) FUNDOS MUNICIPAIS                 
    Fundo Municipal de Saúde R$            12.098.128,00 

    Fundo Mun. Manutenção e 
DesenvolvimentoUrbano  

R$                4.523.683,00 

    Educ. Básica Val. Professor Educação – FUNDEB R$  5.339.929,000 
    Fundo Municipal de Assistência Social R$               1.073.496,00 
    Fundo Municipal da Criança e Adolescência R$                    18.880,00 
  Fundo Municipal de Investimento Social R$                252.054,00 
  Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social R$                  962.500,00 
    Fundo Municipal Anti Drogas R$                    12.260,00 
    Fundo Municipal do Bem Estar Social R$                  17.804,00 

    Fundo Municipal do Meio Ambiente R$              3.348.725,00 
    Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural R$                414.300,00 
    Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo R$             1.772.090,00 
d) REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA    
    Inst. Prev. dos Servidores Municipais de Coxim R$             4.650.746,00 
e) FUNDAÇÃO    

Fundação de Cultura e Desporto “Clarice Rondon - 
FUNRONDON 

 
R$ 

  
              813.153,00 

f) INSTITUTO    
Instituto Municipal de Servidores de Coxim de 

Assistência Social - IMCAS 
 

R$ 
  

           1.019,720,00 
 

ARTIGO 6º - As Receitas e Despesas totais constantes deste Orçamento estão 
previstos por Fonte de Recursos com os seguintes desdobramentos: 

 
 

FONTE DE RECURSOS  RECEITA  DESPESA 
100 Recursos Ordinários R$ 34.667.931,00 R$ 34.542.931,00 
104 Contrib.Prog. Ens. Fund. R$ 5.214.929,00 R$  
114 Transf. Recurso SUS R$ 5.527.952,00 R$ 5.527.952,00 
115 Transf. Recurso FNDE R$ 461.308,00 R$ 461.308,00 
118  Transf. Fundeb 60% R$  R$           3.356.929,00 
119 Transf. Fundeb 40% R$  R$           1.983.000,00 



120 Transf. Conv. União/Educ. R$ 696.544,00 R$              696.544,00 
121 Transf. Conv. União/Saud R$ 577.942,00 R$              577.942,00 
122 Transf. Conv.União/A.Soc R$ 31.106,00 R$                31.106,00 
123 Transf. Conv.União/Outro R$ 11.933.975,00 R$         11.933.975,00 
124 Transf. Conv.Est./Educ R$ 664.907,00 R$              664.907,00 
125 Transf. Conv.Est./Saude R$ 1.297.168,00 R$           1.297.168,00 
126 Transf. Conv.Est./A.Social R$ 85.054,00 R$                85.054,00 
127 Transf. Conv.Est./Outros R$ 431.175,00 R$              431.175,00 
128 Transf. Conv./Outros R$ 6.400,00 R$                  6.400,00 
129 Transf. Rec. FNAS R$ 485.836,00 R$              485.836,00 
130 Transf. Rec. FNHIS R$ 790.000,00 R$              790.000,00 
190 Operac.de creditos internas R$ 180.000,00 R$              180.000,00 
193 Alienacao de Bens-Imov. R$ 105.000,00 R$              105.000,00 
TOTAL GERAL  R$ 63.157.227,00 R$ 63.157.227,00 

 
 

ARTIGO 7° - 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 – Suprimida; 

                b – Suprimida; 
                c –  Suprimida; 
 

d – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de 
até 25% (cinqüenta por cento) do orçamento aprovado por esta Lei, excluídos deste 
limite os créditos abertos com base na autorização constante da alínea c, deste Inciso; 

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 - Suprimido. 

               ARTIGO 9° -  Suprimido. 
 
 

 
ARTIGO 10  - Considerando que o Orçamento do Legislativo foi calculado no percentual 

de 7% (sete por cento) sobre a Receita Estimada a ser arrecadada no exercício de 2010, já que o 
Município ainda não completou o exercício de 2.010, impõem-se as seguintes providências: 

 
 § 1° - Havendo diferença a maior no cálculo efetuado sobre as Receitas efetivamente 

realizadas em 2.010, 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.  

 
§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 11 – Ocorrendo alterações na Legislação Tributária em vigor, fica o Poder 

Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária. 
 



    ARTIGO 12 – O Poder Executivo disponibilizará, até 30 de janeiro de 2011, o cronograma 
mensal de previsão de arrecadação de receitas e desembolso de despesas para o exercício de 2011, 
com base na Receita Prevista e Despesa Fixada por esta Lei. 

 
ARTIGO 13  - Suprimido. 
 
ARTIGO 14  - 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 15  – Suprimido.  

 
             ARTIGO 16 – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus 
efeitos a contar de 1º de janeiro de 2011. 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, 10 de novembro de 2010. 
 
 
 

                                              DINALVA MOURÃO 
                                                             Prefeita Municipal 
                                                                   Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
            LEI ORDINÁRIA Nº 1.493/2010,  DE 01/12/2010 

 

 
“DENOMINA DE “MARIA LUCIA 

BATISTA”, A ESCOLA MUNICIPAL DO 

BAIRRO DO PEQUI, 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 denominada de Maria Lucia Batista, a Escola Municipal 

em construção no Bairro do Pequi,  em Coxim-MS.  

 

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

as disposições  em contrário. 

 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, 01 de dezembro de 2010. 

 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                          Prefeita Municipal 
                                              Coxim/MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
            LEI ORDINÁRIA Nº 1.494/2010,  DE 01/12/2010 
 
 

“Prorroga o prazo constante na Lei 1.377, de 28 de 

agosto de 2.008  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 prorrogar, por 

igual período, o prazo para inicio da obra destinada a abrigar o Fórum Federal 

da Sub-seção Judiciária de Coxim, estipulado no art. 2º, da Lei 1.377, de 28 

de agosto de 2008. 

  

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

as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, 01 de dezembro de 2010. 
 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                          Prefeita Municipal 
                                              Coxim/MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
LEI ORDINÁRIA Nº 1.495/2010,  DE 01/12/2010 
 

 
“Altera e Revoga dispositivos da Lei Municipal nº 1.281,   
de 22 de agosto de 2006 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 alterado o artigo 1º da Lei Municipal nº 1281, de 22 de agosto 
de 2006, que passa a ter a seguinte redação. 
 
 Art. 1º - Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 
Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, vinculado a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura-SEMDESI, a Gerencia Municipal de 
Transporte e Transito – GEMUTRAN. 
 



 Art. 2º - A Coordenadoria Municipal de Transito – COMUTRAN, constante nos 
arts. 1º e 2º, da Lei 1.281, de 22 de agosto de 2006, fica revogado em todos os 
seus termos, passando a denominar-se Gerencia Municipal de Transporte e Trânsito 
– GEMUTRAN. 
 
 Art. 3º - Fica alterado o artigo 4º, da Lei nº 1281, de 22 de agosto de 2006, 
bem como o inciso I e parágrafo único, que passam a ter as seguintes redações: 
 
 Art. 4º - Ao Gerente do GEMUTRAN, compete: 
 
 I – A administração e gestão do GEMUTRAN – Gerência Municipal de 
Transporte e Trânsito, implementando planos, programas e projetos. 
 
 II - ...... 
 
 Parágrafo Único – O Gerente Municipal de Transporte e Trânsito é 
autoridade competente para aplicar penalidades previstas na legislação de trânsito. 
 

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

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, 01 de dezembro de 2010. 
 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                          Prefeita Municipal 
                                              Coxim/MS 

                                                        
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
              LEI ORDINÁRIA Nº 1.496/2010,  DE 01/12/2010 

 
 
 “Prorroga  concessão  de  prazo,  na  forma  que  
        especifica e da outras providencias”. 

 
 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, por iguais períodos, os prazos concernentes ao 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais –SINSMC, concedidos no art.2º, da 
Lei 1.165, de 10 de março de 2004, cujo descumprimento implicará na reversão 
à municipalidade do objeto da doação constante no art.1º, item 3, da mesma lei, 
abaixo descrito: 
 



Lote 21 – Quadra 05 – área de 360,00 m2 – Loteamento Jardim 
Aeroporto, com os seguintes limites e confrontações: 
Ao Norte (frente) com 12,00 m para a Av. General Mendes de Moraes 
Ao Sul     (fundo) com 12,00 m dividindo com o lote nº 02 
Ao Leste (flanco direito) com 30,00 m dividindo com o lote nº 22 
A Oeste  (flanco esquerdo) com 30,00 m dividindo com o lote nº 20. 
 

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

Gabinete da Prefeita Municipal, 01 de dezembro de 2010. 
 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                          Prefeita Municipal 
                                              Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
              LEI ORDINÁRIA Nº 1.497/2010,  DE 08/12/2010 

 
 
 “Prorroga  concessão  de  prazo,  na  forma  que  
        especifica e da outras providencias”. 

 
 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, por iguais períodos, os prazos concernentes ao 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais –SINSMC, concedidos no art.2º, da 
Lei 1.165, de 10 de março de 2004, cujo descumprimento implicará na reversão 
à municipalidade do objeto da doação constante no art.1º, item 3, da mesma lei, 
abaixo descrito: 
 
Lote 21 – Quadra 05 – área de 360,00 m2 – Loteamento Jardim 
Aeroporto, com os seguintes limites e confrontações: 



Ao Norte (frente) com 12,00 m para a Av. General Mendes de Moraes 
Ao Sul     (fundo) com 12,00 m dividindo com o lote nº 02 
Ao Leste (flanco direito) com 30,00 m dividindo com o lote nº 22 
A Oeste  (flanco esquerdo) com 30,00 m dividindo com o lote nº 20. 
 

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

Gabinete da Prefeita Municipal, 01 de dezembro de 2010. 
 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                          Prefeita Municipal 
                                              Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
              LEI ORDINÁRIA Nº 1.498/2010,  DE 14/12/2010 

 
 

“Afeta área como uso comum do povo e  dá outras        
providencias”. 
 

 
 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 afetado como área de uso comum do povo o corredor 
público, abaixo descrito: 
 
CORREDOR PÚBLICO, com a configuração irregular, com área de 
4.846,74 m2. nesta cidade, localizado com frente para Rodovia BR 
163, do lado direito (par), o sentido Campo Grande/Cuiabá, matrícula 
24.551, a 789,00 m de distância para o Corredor Público de Acesso ao 
Clube APLIC, dentro dos seguintes limites e confrontações:  
Ao Norte (lado direito): com 61,33 m divisando com o lote do Espólio 
de Olivo Kohl 



Ao Sul  (lado esquerdo) com 241,00 m divisando com o lote nº Ah e 
A/1-A (remanescente). 
Ao Leste (fundo) com 12,80m e 152,55m, divisando com o lote nº 
A/1-A (remanescente). 
A Oeste  (frente) com 11,00 m, divisando com a BR 163 e 147,81m, 
divisando com o Lote nº A/1-N (desmembrado).  
 

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

 
Gabinete da Prefeita Municipal, 14 de dezembro de 2010. 

 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                          Prefeita Municipal 
                                              Coxim/MS 
 
 

 

                                                        
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
              LEI ORDINÁRIA Nº 1.499/2010,  DE 14/12/2010 
 

 
      “Dispõe sobre desafetação de Imóvel 
                                                      Publico e dá outras providencias”. 

 
 
 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 desafetado do uso comum do povo, mudando-se para categoria de bens 

dominicais, o imóvel denominado Lote nº A, com área de 1836,00 m2, frente para Avenida 

Mato grosso do Sul, lado direito (par), esquina com a rua Gerânios, dentro dos seguintes 

limites e confrontações: 

  

  

Ao Norte (frente) : com  72,00 m para Av. Mato Grosso do Sul 

Ao Sul (fundo): com  88,23 m para os lotes  n. 01, 02 e 03    

Ao Leste (lado direito): com 51,00 m para a Rua Gerânios 

 

 

 Parágrafo Único – A desafetação da área de que trata esse artigo se destina a 

regularização de área ocupadas por antigos moradores, perante o RGI local. 



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

em contrário. 

 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, 14 de dezembro de 2010. 
 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                          Prefeita Municipal 
                                              Coxim/MS 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
              LEI ORDINÁRIA Nº 1.500/2010,  DE 21/12/2010 
 

 

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 2010 a DEZEMBRO 2010 E 
13º/2010, no valor original de  R$ 1.497.483,49 (Hum Milhão 
Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Três 
reais e Quarenta e Nove 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 2010. 
 

 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 
fevereiro de 2011 até a data do efetivo vencimento da respectiva parcela. 
 
 

                                                         
                                        ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
 
  § 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 contribuições patronais e dos servidores vincendas, serão 
descontadas diretamente do montante correspondente ao Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, caso o valor seja insuficiente, a diferença 
deve ser descontada do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – 
ICMS – ICMS  repassado ao Município de Coxim.  
 
 Parágrafo Único – Cabe a Gerência de Gestão de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal, no fechamento da folha de pagamento dos servidores, 
fornecer à respectiva instituição financeira os valores devidos  referentes as 
contribuições acima previstas.  
 



  Art. 7º - 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. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, 21 de dezembro de 2010. 

 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                         Prefeita Municipal 
                                              Coxim/MS 
 

 


