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              LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2012,  DE 15/02/2012 
 

Altera disposição da Lei Complementar n. 120/2011 - 
Código Tributário Municipal de Coxim - MS e dá outras 
providências.  

 

  A Prefeita Municipal de Coxim , Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, com 
base no inciso III, do art. 3o, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei 
Complementar: 

Art. 1º – O art. 111 da Lei Complementar n. 120/2011 passa a ter a 
seguinte redação: 

Art. 111 - A base de cálculo da Taxa de Fiscalização Sanitária será 
determinada, para cada atividade, através de rateio, divisível, 
proporcional e diferenciado do custo da respectiva atividade pública 
específica, na forma da tabela. 
 

TABELA - TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA 
 
N.° ATIVIDADE Vrl em UFM
1 Alojamentos 5,5 
2 Aplicadores de Produtos Agrotóxicos e Similares 5,5 
3 Bar 2,0 
4 Boates 12,0 
5 Diversões eletrônicas e similares –  3,0 
6 Casa de Carne (açougues e peixarias) 2,8 
7 Casa de Suco e Similares 3,6 
8 Casa Veterinária /CLÍNICA VETERINÁRIA E SIMILARES 3,6 
9 Clínicas e casa de saúde 3,3 
10 Clubes 16,16 
11 Comercial Atacadista e Varejista de Gêneros Alimentícios 7,18 

12 Consultórios Médicos, Odontológicos, Fisioterápicos, 
PSICOLÓGICOS E NUTRICIONISTAS 

3,6 

13 Detetizadores 3,6 
14 Depósito de Gás 8,1 
15 Distribuidoras de Bebidas 3,6 
16 Distribuidores de Gás 2,7 
17 Estabelecimento de Ensino e Creches 3,6 

18 
Estabelecimentos Comerciais ou Fabricantes de Inseticidas 
Parasiticida e sementes 

5,5 

                                                        

19 Estabelecimento de Cultura Física ou Estética Massagistas e 
Similares 

3,6 

20 
Farmácias, Drogarias e Distribuidoras e comércio varejista 
de Cosméticos e similares 5,5 

21 Depósito/distribuidora de saneantes e domissanitários 5,5 

22 
Indústria de alimentos dispensados da obrigatoriedade de 
registro na Anvisa (resolução nº 23/2000). 4,0 

23 Funerárias 9 
24 Hospitais 5,5 
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25 Hotéis, motéis e similares 7,2 
26 Indústrias e armazéns em geral 5,4 

27 Laboratórios de Análises Clínicas e laboratórios de próteses 
dentárias 

5,4 

28 Lanchonete e similares 5,4 
29 Lavanderia 3,6 
30 Locadoras de Vídeos 2,7 
31 Máquinas de Arroz 3,6 
32 Mercearias 3,6 
33 Ótica 2,7 
34 Padaria e Confeitaria 7,2 
35 Posto de Combustível 10,8 

36 
Preparadores de Produtos Alimentícios Congelados ou 
Prontos para Consumo 

7,2 

37 Recinto de Festas Populares e eventos 8,1 
38 Restaurantes 7,2 
39 Salão de Beleza e similares 2,2 
40 Sapatarias e Tapeçarias 2,2 
41 Saunas, Piscinas e Banhos Públicos 19,2 
42 Serviços de Enfermagem aplicação de Injeção e similares 7,2 
43 Sorveteria 3,59 
44 Terminais Rodoviários 9,7 
45 Vendedores Ambulantes de Alimentos 1,5 
46 Verdurarias e similares 3,6 
47 Outras atividades sujeitas à Inspeção Sanitária 8,1 

48 
Vistoria em Estabelecimentos Públicos ou Privados 
decorrentes da solicitação por interessados 

8,1 

49 Desinterdição de Estabelecimentos Comerciais e Industriais 
a cargo da fiscalização Sanitária 

21,5 

50 Supermercados 8,1 
   

 

Art. 2º – O art. 38 da Lei Complementar n. 120/2011 passa a ter a 
seguinte redação: 

Art. 38. Na avaliação do imóvel serão considerados, dentre outros, os 
seguintes elementos:  

I -  situação, topografia e pedologia do terreno; 

II -  localização do imóvel; 

III -  estado e conservação; 

IV -  características internas e externas;  

V -  valores de áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente 
equivalentes; 

VI -  custo unitário de construção; 

VII -  valores aferidos no mercado imobiliário. 
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Parágrafo Único: Nos imóveis rurais que houverem benfeitorias será 
acrescida à base de cálculo do imposto, cinqüenta por cento sobre o valor da 
propriedade estabelecido pelo Estado de Mato Grosso do Sul.  

 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  15  de fevereiro de 2012. 
 
 
 
 
                      Dinalva Garcia L. M. Mourão 

                   Prefeita Municipal de Coxim-MS 

    
 
 
 
 
 
              LEI COMPLEMENTAR Nº 124/2012,  DE 21/03/2012 
 

 
“Altera o piso salarial do magistério, aprova nova 
tabela de remuneração 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 2º da Lei Complementar nº 121/2011, 
de 27 de dezembro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 2º - Em decorrência desta Lei Complementar, a partir de 1º de janeiro de 2012, fica fixado novo 

piso salarial do magistério no valor de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais), conforme anexo III, desta Lei 

Complementar.” 

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

 

 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  21  de março de 2012. 
 
 
 
 

Dinalva Garcia L. M. Mourão 
Prefeita Municipal 

Coxim-MS 
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                   ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
              PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
              LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2012,  DE 04/04/2012 
 

 “Altera e suprime dispositivos da Lei 
Complementar Municipal nº 83/2007, de 18 
de dezembro de 2007, 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 ele sanciona a seguinte Lei: 
 Art. 1º - Ficam alterados o item 2º, letra a e b, do artigo 55, e o artigo 
128, da Lei Complementar nº 083, de 18 de dezembro de 2007, que passam 
a vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art. 55 - ...... 
 2º - ...... 
 
         – Funcionarão nos dias úteis, das 07:00 as 21:00 horas. 
 
 b) –Funcionarão nos sábados, domingos e feriados, das 07:00 as 21:00 
horas. A abertura de estabelecimentos farmacêuticos é facultativo, aos 
sábados, domingos e feriados. 
 
 Art. 128 - É proibido criar, engordar ou manter animais domésticos 
bovinos, suínos, eqüinos, muares e galináceos em zona urbana. 
 
 Art. 2º - Fica suprimido o §5º do artigo 127, da Lei Complementar nº 
083/2007, e seu § 1º passa a ter a seguinte redação: 
 
 Art. 127 - ...... 
 §1º - Só serão permitidas criações de cães, gatos e de pássaros 
ornamentais, licenciados pelo Poder Publico Municipal. 
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 Art. 3º - Os artigos 130, 131 e 138, ficam suprimidos da Lei 
Complementar nº 083/2007, de 18 de dezembro de 2007. 
 
 

                                                                 

                   ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
              PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 
  
 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  04  de abril de 2012. 
 
 
 
 

Dinalva Garcia L. M. Mourão 
Prefeita Municipal 

Coxim-MS 
 
 

 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
                   ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
              PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
              LEI COMPLEMENTAR Nº 126/2012,  DE 16/05/2012 
 

                                          “Cria o cargo  de  Técnico Social  para   atender                                                                
                                           temporariamente  em  caráter  excepcional   a         



 6 

                                           realização   do  Diagnóstico  Municipal,   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 
aprova e ela sanciona a seguinte Lei Complementar. 
 
 Art. 1º - Art. 1º - Fica alterado o anexo constante na Lei Complementar 
Municipal nº 118, de 12 de julho de 2011, que cria o Cargo temporário de 
Técnico Social para atender necessidade temporária de excepcional interesse 
público, com a formulação da política de proteção integral das crianças e 
adolescentes do Município de Coxim, através de Recurso do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com as normas 
constantes no Edital nº 001/2011, de 24 de janeiro de 2011, em 
conformidade com o anexo I, desta lei complementar. 
 
 Parágrafo único: O cargo temporário de Técnico Social visa 
predominantemente atender Termo de Cooperação Parceria e outras Avenças 
firmadas pelo Município de Coxim e o Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente de Coxim, com o Banco Santander (Brasil), durante a vigência do 
Programa “Amigo de Valor”, ficando automaticamente extinto quando do 
encerramento das suas atividades. 
 
          
 Art. 2º - Esta Lei Complementar em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  16  de maio de 2012. 
 
 
 

Dinalva Garcia L. M. Mourão 
Prefeita Municipal 

Coxim-MS 
 
 
  
 
 

                                                                 

                   ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
              PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
               
 
 
 

ANEXO I 
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 LEI COMPLEMENTAR Nº  126/2012 DE 16/05/2012 

 
QUADRO DE VAGAS E REMUNERAÇÃO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  16  de maio de 2012. 
 
 
 

Dinalva Garcia L. M. Mourão 
Prefeita Municipal 

Coxim-MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

                   ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
              PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
              LEI COMPLEMENTAR Nº 127/2012,  DE 31/05/2012 
 

 “Altera a redação do artigo 2º da Lei Complementar 
nº 126/2012, de 16/05/2012, e dá outras 
providências.”  

 

           CARGO QUANTIDADE 
CARGA 
HORÁRIA 

 REMUNERAÇÃO 

  TÉCNICO SOCIAL         03     08 HORAS 
 
   R$ 2.500,00 
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 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprova e ela sanciona a seguinte Lei Complementar. 
 
 Art. 1º - Art. 1º - Fica alterado o Artigo 2º da Lei Complementar nº 
126/2012, de 16/05/2012, que passa ter a seguinte redação:  
          
 Art. 2º - Esta Lei Complementar entra  em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os  seus efeitos a partir de 01 de março de 2012.   
          
 Art. 2º - Esta Lei Complementar em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  31 de maio de 2012. 
 
 
 

Dinalva Garcia L. M. Mourão 
Prefeita Municipal 

Coxim-MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COXIM  
            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

              

 
              LEI COMPLEMENTAR Nº 128/2012,  DE 04/09/2012 
 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES E 
ACRÉSCIMOS DE DISPOSITIVOS NA LEI 
COMPLEMENTAR 087/2.008 DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DE COXIM/MS – IMPC, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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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 Complementar:  
 Art. 1º - Art. 1º - o Art. 50 da  Lei Complementar nº  087/2008, de 22 
de janeiro de 2008 e seu parágrafo único modificado pelo parágrafo 1º, com 
acréscimo do parágrafo 2º, passam a vigorar com a seguinte redação:  

 
"Art. 50. O servidor do Município, incluidas suas autarquias e 

fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação 
desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se 
aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do 
art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria 
calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições 
constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.” 

 § 1º -. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas 
com base no caput o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 70, 
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos 
desses servidores." 

§ 2º - O Município de Coxim-MS, assim como as respectivas autarquias 
e fundações, procederão, no prazo estabelecido pela Emenda Constitucional 
n° 70, de 29 de março de 2.012, sancionada pela Presidente da Republica, a 
revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a 
partir de 1º de janeiro de 2004, com base no § 1º, art. 40 da Constituição 
Federal pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, com 
efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda 
Constitucional,  

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COXIM  
            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

              

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

as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  04 de setembro de 2012. 
 
 
 

Dinalva Garcia L. M. Mourão 
Prefeita Municipal 

Coxim-MS 
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     PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COXIM  
            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

              

 
              LEI COMPLEMENTAR Nº 129/2012,  DE 26/09/2012 
 

“Altera dispositivo que estabelece aplicação de 
alíquota tributária para benfeitorias realizadas em 
propriedades rurais do Município de Coxim-MS.” 

 
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 Complementar:  
 Art. 1º - O Art. 5º da Lei 1.553/2011, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
 
 Art. 5º - Para a definição de valores de tributos que envolvam além do 
valor da terra nua, as benfeitorias realizadas, incidirá sobre o valor da terra 
nua estabelecida pelo estado de Mato Grosso do Sul, a alíquota de 50% 
(cinqüenta por cento) a titulo de benfeitorias.  

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

as disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  26 de setembro de 2012. 
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Dinalva Garcia L. M. Mourão 
Prefeita Municipal 

Coxim-MS 
 
 
 
 
 

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

              

 

              LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2012,  DE 18/12/2012 
 
Altera a Lei Complementar n. 083/2007, 
dispondo sobre o funcionamento de bares, 
cafés e similares 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 instituído o Capítulo III do Título III, da Lei Complementar 
n. 083/2007, alterando o art. 48 e seguintes, no sentido: 
 
 
      CAPÍTULO III 
   DOS BARES, CAFÉS E SIMILARES 
 
 Art. 48 - Fica estabelecida a exigência de alvará para funcionamento 
em horário especial, após as 23h00min, de bares, cafés e similares do 
município de Coxim, atendendo às exigências desta Lei e salvo as exceções 
previstas na legislação pertinente. 
 
 § 1º - Caracterizam-se como bares, cafés e similares, os 
estabelecimentos nos quais, além da comercialização de produtos e gêneros 
específicos a esse tipo de atividade, haja venda de bebidas alcoólicas para 
consumo imediato no próprio local. 
 
 § 2º - A obtenção de alvará para funcionamento em horário especial – 
após as 23h00min, dependerá do atendimento às exigências previstas no 
artigo posterior, levando-se em conta, em especial, o combate à violência e à 
criminalidade, preservadas as condições de higiene e de segurança do público 
e do prédio. 
 
 § 3º - O Alvará de Funcionamento para horário especial, será expedido 
pelo órgão competente, a título provisório por 01 (um) ano, podendo ser 
renovado por iguais períodos. 
 



 12  

 § 4º - Comissão especificamente constituída pelo Executivo Municipal, 
analisará quanto à concessão, renovação ou cassação de Alvará Provisório. 
 
 § 5º - Os estabelecimentos comerciais denominados bares, já com 
alvará de funcionamento expedido, independentemente da zona onde estão 
localizados, poderão obter o alvará para funcionamento em horário especial. 
 

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

              

 
  
        § 6º - É obrigatória a contratação de no mínimo 03 (três) seguranças 
para funcionamento das conveniências que tiverem o Alvará para horário 
especial. 
        § 7º - O horário de funcionamento de bares, cafés, conveniências e 
similares, Com alvará de horário especial, será de no máximo até as 03:00 
horas da manhã.     
 Art. 49 - A análise dos pedidos de obtenção do horário de 
funcionamento especial, fica condicionada a apresentação dos seguintes 
documentos, emitidos pelos órgãos competentes: 
 
 I – Inscrição Municipal; 
 II – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 
 III – Licença de Funcionamento emitida pela Divisão de Vigilância 
Sanitária Municipal; 
 IV – laudo indicando tratamento acústico, quando houver música ao 
vivo ou eletrônica; 
 V – comprovação de que o local possui acesso adequado à pessoas 
portadores de deficiência; 
 VI – Alvará de Licença para Construção, Reforma ou Ampliação e 
respectiva certidão de conclusão da obra para a atividade em questão, 
quando for o caso; 
 VII – parecer favorável da Comissão mencionada no § 4º do artigo 
anterior. 
 
 Art. 50 -  Ficam os bares e similares obrigados a afixar, em local de 
fácil visualização do público, os seguintes documentos: 
 
 I – Ficha de Inscrição Municipal; 
 II – Alvará de Licença para Construção, Reforma ou Ampliação e 
respectiva  certidão de conclusão da obra, quando for o caso; 
 III – Licença de Funcionamento emitido pela Divisão de Vigilância 
Sanitária Municipal; 
 IV – o Horário de Funcionamento; 
 V – Aviso de Advertência quanto à proibição de venda, fornecimento, 
entrega e permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que 
gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos, na forma prevista pela Lei 
Estadual nº 14.592, de 19 de outubro de 2011 e do art. 243, da Lei Federal 
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nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 
 
 § 1º O documento constante no inciso II deste artigo, refere-se às 
exigências dos estabelecimentos para funcionamento após às 23h00min. 
 

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

              

 
  
 § 2º No caso de descumprimento do contido no “caput” deste artigo, os 
proprietários dos estabelecimentos terão prazo de 30 (trinta) dias para 
providenciar a regularização, ficando, após este prazo, sujeitos às 
penalidades previstas nesta Lei. 
 
 Art. 51 - Os estabelecimentos que funcionarem após as 23h00min e 
não cumprirem as determinações desta Lei, ficam sujeitos às seguintes 
penalidades: 
 
 I – multa, fixada mediante o procedimento do art. 14 e seguintes desta 
lei; 
 II – cancelamento do regime especial de funcionamento, se houver, 
após a aplicação do estipulado no inciso anterior, no caso de nova 
reincidência; 
 III – interdição e/ou lacração do estabelecimento; 
 IV – colocação de obstáculos físicos (corrente, cadeado, tapume e 
alvenaria). 
 
 § 1º Os eventuais recursos administrativos não terão efeito suspensivo. 
 
 § 2º Após interdição do estabelecimento, e transcorrido o prazo de 12 
(doze) meses, o Executivo poderá conceder nova licença de funcionamento, 
para a mesma atividade, atendida a legislação vigente. 
 
 § 3º Os estabelecimentos a que se referem os artigos anteriores, terão 
o prazo de 90 (noventa) dias para providenciarem as adequações necessárias 
ao atendimento desta Lei, à exceção daqueles que possuem, sistema de som 
mecânico, eletrônico ou ao vivo, terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
para providenciarem o sistema acústico necessário para funcionamento após 
às 23h00min. 
 
 Art. 52 – O uso de calçada para colocação de mesas e cadeiras em 
frente a bares, cafés e similares, depende de licença prévia do órgão 
municipal competente. 
 
 Parágrafo Único - O pedido de licença deverá ser acompanhado de 
planta do estabelecimento indicando, a testada, a largura da calçada, o 
número e a disposição das e mesas e cadeiras. 
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 Art. 53 – O uso de calçada para colocação de mesas e cadeiras pelos 
estabelecimentos de que trata este capítulo, só será permitido quando forem 
satisfeitas as seguintes exigências: 
 
 
 

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM  
            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

              

 
 
  
 I – estejam dispostas em passeio de largura nunca inferior a 3,00m 
(três metros); 
 II – ocupem apenas parte da calçada correspondente a testada do 
estabelecimento para o qual licenciadas; 
 III – a faixa destinada a colocação de mesas e cadeiras esteja 
compreendida entre o alinhamento e a faixa destinada ao transito de 
pedestres, a qual não poderá ser inferior a 2,00m (dois metros); 
 IV – obedeçam a padronização fixada pelo órgão municipal competente; 
 V – sejam colocados em locais onde não seja prejudicado o transito de 
pedestres; 
 
 Art. 54 - Antes da aplicação das penalidades previstas nesta Lei, far-
se-á ampla divulgação de seu conteúdo. 
 
 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, em  18 de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

Dinalva Garcia L. M. Mourão 
Prefeita Municipal 

Coxim-MS 
 
 


