
LEI Nº 592/89, DE 11/01/89 
 

"Altera a Estrutura Organizacional da  
Administração  Municipal,  cria cargo   
e dá outras providências." 

 
O Prefeito Municipal de Coxim-MS, no uso de suas atribuições legais: 
Faz saber que a Câmara Municipal de Coxim-MS., decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
 
Art. 1º - Fica criado na estrutura básica da Administração Municipal. 
 
I - A Secretaria Municipal de Fazenda comportando-lhe os assuntos relacionados 

com as seguintes áreas: 
 
a) execução de política econômica; 
b) arrecadação de impostos e taxas; 
c) coordenação de assuntos econômicos; 
d) administração e cadastramento urbano. 
 
Art. 2º - Fica criado o cargo de Secretário Municipal de Fazenda. 
 
Art. 3º - O Poder Executivo baixará decretos  relativos a competência, organização 

interna, locação e funcionamento do órgão criado, bem como procederá a adaptação do 
atual Regimento Interno alterado em decorrência desta Lei. 

 
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação  da  presente Lei correrão à conta de 

dotação orçamentária própria. 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na  data  de  sua  publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito, em 06 de Dezembro de 1988. 
 
                            
 

Dr. Flávio Garcia da Silveira Neto 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 



LEI Nº 593/89, DE 11/01/89 
 

"Institui o Imposto Sobre Vendas de 
Combustíveis Líquidos e Gasosos  a 
Varejo - IVV." 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a 

Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O imposto sobre combustíveis líquidos  e  gasosos - IVV - tem como fato 

gerador a venda a varejo efetuado por estabelecimento que promove a sua 
comercialização. 

 
Parágrafo Único - Considera-se a varejo, as vendas de qualquer quantidade, 

efetuadas ao consumidor final. 
 
Art. 2º - O IVV não incide sobre venda a varejo de óleo diesel. 
 
Art. 3º - Considera-se local da operação aquele onde se encontra o produto no 

momento da venda. 
 
Art. 4º - Contribuinte do imposto é o  estabelecimento comercial ou industrial que 

realizar as vendas descritas no artigo 1º. 
 
§ 1º - Considera-se estabelecimento o local, construído  ou não, onde o contribuinte 

exerce sua atividade em caráter permanente ou temporário, de comercialização e a varejo 
de combustíveis sujeito ao imposto. 

 
§ 2º - Para efeito do cumprimento da obrigação  será considerado autônomo cada 

um dos estabelecimentos, permanentes ou temporários, inclusive os veículos utilizados no 
comércio ambulante. 

 
§ 3º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos veículos utilizados para 

simples entrega de produtos a destinatários certos, em decorrência de operação já 
contribuída. 

 
Art. 5º - Considera-se também contribuintes: 
 
I - Os estabelecimentos de sociedade civil de fins não econômicos, inclusive 

cooperativas, que pratiquem com habitualidade operações de vendas a varejo de 
combustíveis líquidos e gasosos; 

 
II - O estabelecimento de  órgãos  da  administração pública direta, de autarquia ou 

de empresa pública, federal, estadual ou municipal que venda a varejo produtos sujeito o 
imposto, ainda que a compradores de determinada categoria profissional ou funcional. 

 
Art. 6º - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do imposto devido: 
 



I - O transportador, em relação a produtos  transportados e comercializados no 
varejo durante o transporte; 

    
II - O armazém ou depósito que mantenha  sob sua  guarda, em nome de terceiros, 

produtos destinados a venda direta a consumidor final. 
 
Art. 7º - A base de cálculo do imposto é o valor da venda do combustível líquido ou 

gasoso no varejo, incluída as despesas adicionais debitadas pelo vendedor ao comprador. 
 
§ único - O montante do imposto integra a base de  cálculo  a que se refere este 

artigo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. 
 
Art. 8º - A autoridade fiscal poderá arbitrar a base de cálculo,  sempre que: 
 
I - não forem exibidos ao fisco os elementos  necessários à comprovação do valor 

das vendas, inclusive nos casos de perda, extravio ou atraso na escrituração, de livros ou 
documentos fiscais. 

 
II - houver fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o valor real 

das operações da venda; 
 
III - estiver ocorrendo venda ambulante, a varejo, de produtos desacompanhados de 

documentos fiscais. 
 
Art. 9º - As alíquotas do imposto são: 
 
I - Gasolina..........................3% (três por cento) 
II - Querosene iluminante......3% (três por cento) 
III - Álcool hidratado................3% (três por cento) 
IV - Óleo combustíveis...........3% (três por cento) 
V - Suprimido.................................... 
VI - Gás natural encanado......3% (três por cento) 
VII - Gasolina de aviação.........3% (três por cento) 
VIII - Querosene de aviação......3% (três por cento) 
 
Art. 10 - O valor do imposto a recolher será  apurado quinzenalmente, e pago 

através de guia preenchida pelo contribuinte em modelo aprovado pela Secretaria de 
Fazenda do Município, na forma e nos prazos previstos em regulamento. 

 
§ único - O regulamento deverá disciplinar os casos  de recolhimento efetuado por 

contribuinte ou responsável não inscritos. 
 
Art. 11 - O Poder Executivo deverá celebrar convênios com Estados e Municípios, 

objetivando a implantação de normas e procedimentos que destinem à cobrança e 
fiscalização do tributo. 

 
§ Único - O convênio poderá disciplinar a substituição tributária em caso de 

substituto sediado em outro Município. 
 



Art. 12 - O crédito tributário não liquidado nas épocas próprias fica sujeito a 
atualização monetária do seu valor.  

 
§ Único - As multas devidas serão aplicadas sobre o valor do imposto corrigido. 
 
Art. 13 - O descumprimento das obrigações principais e acessórias sujeitará o 

infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo da exigência do imposto: 
 
I - Falta de recolhimento do  tributo  -  multa de 100% (cem por cento) do valor do 

imposto; 
 
II - Falta de emissão de documento  fiscal  em  operação não escriturada - multa de 

200% (duzentos por cento) do valor do imposto; 
 
III - Emitir documento fiscal consignado  importância diversa do valor da operação ou 

com valores diferentes nas respectivas vias, com o objetivo de reduzir o valor do imposto 
a pagar, multa de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto não pago; 

 
IV - Deixar de emitir documento  fiscal, estando  a operação  devidamente registrada 

- multa de 10% (dez por cento) do  valor da OTN; 
 
V - Transportar, receber ou manter em estoque  ou depósito, produtos sujeitos ao 

imposto, sem documento fiscal acompanhados de documentos inidôneo - multa de 200% 
(duzentos por cento); 

 
VI - Pagar o imposto após  o  prazo  regulamentar,  antes de qualquer procedimento 

fiscal - multa de 40% (quarenta por cento) do imposto. 
 
Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da data de sua  vigência. 
 
Art. 15 - O IVV será cobrado a partir do trigésimo dia contado da  publicação desta 

Lei. 
 
Art. 16 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,  
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 11 de Janeiro de 1989. 
 
 
                             Dr. Flávio Garcia da Silveira Neto 
                                         Prefeito Municipal 



LEI Nº 594/89, DE 11/01/89 
 

"Cria, organiza o Sistema de Defesa 
Civil do Município  de  Coxim-MS.,  e  
dá ou tras providências." 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a 

Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica criado o Sistema Municipal de Defesa Civil, subordinado diretamente ao 

Prefeito Municipal, com a finalidade de prover as medidas permanentes de Defesa Civil, 
destinada a prevenir as conseqüências de fatos adversos, e a socorrer a população e as 
áreas atingidas por esses eventos. 

 
Art. 2º - O Sistema Municipal de Defesa Civil,  constitui  o instrumento de conjugação 

de esforços de todos os órgãos municipais, com os demais órgãos públicos e privados 
com a comunidade em geral, para o planejamento e a execução das medidas previstas no 
artigo anterior. 

 
Art. 3º - Compõem o Sistema Municipal de Defesa Civil: 
 
a) Comissão Municipal de Defesa Civil; 
b) Comissão Distritas(sic) de Defesa Civil - DIDEC: 
c) Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC; 
 
Art. 4º - O gabinete do Prefeito Municipal, dará o necessário suporte administrativo à 

COMDEC, que funcionará, como órgão coordenador do Sistema Municipal de Defesa 
Civil. 

 
Art. 5º - O Chefe do Executivo do Município designará em ato próprio, o Presidente 

da Comissão Municipal de Defesa Civil, que ficará investido de todos os poderes 
necessários a serem exercidos em nome do Prefeito nas atividades pertinentes à Defesa 
Civil. 

 
Art. 6º - A Comissão municipal de Defesa Civil - COMDEC dirigida por um 

Presidente, contará com as seguintes áreas, com atribuições definidas em Regimento 
Interno: 

 
I - de atividade-meio: 
a) planejamento e administração; 
b) comunicação social. 
 
II - de atividades-fins: 
a) controle e coordenação operacional. 
 
Art. 7º - A declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, e do ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA competem: 
 



a) ao Presidente da Comissão  Municipal,  se  o evento exigir, a declaração da 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA para a área atingida, a qual será por ele, devidamente  
delimitada; 

 
b) ao Prefeito Municipal a declaração de ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, por 

proposta do presidente da COMDEC quando se fizer necessário, definindo as áreas 
afetadas pela calamidade, e onde incidirão os seus  efeitos. 

 
Art. 8º - A Coordenadoria Municipal  de  Defesa  Civil - COMDEC, deverá apresentar 

no prazo de 90 dias, estudos que permitem ao Poder Executivo criar e estruturar um 
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUNDEC), destinado a atender despesas 
relativas às atividades a ela pertinentes, tais como: 

 
I - assistência imediata às populações atingidas  por fatos adversos para efeito de 

aquisição de medicamentos, alimentos, roupas, agasalhos e equipamentos bem como 
despesas relativas e transportes; 

 
II - realizações de obras  ou  serviços  urgentes que possam neutralizar um perigo 

iminente, para os quais não existe dotação orçamentária própria; 
 
III - reembolso de despesas relativas à preservação  de vidas humanas, efetuadas 

por entidades públicas ou privadas, prestadoras de serviços e socorros realizados na 
zona do evento, obedecendo as prescrições legais; 

 
IV - gastos referentes à formação e treinamentos de pessoal e divulgação de matéria 

sobre Defesa Civil, bem como quaisquer outras atividades de caráter preventivo. 
 
Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado, desde já a instituir  o FUNDO 

MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC. 
 
Art. 10 - Para a realização do que preceitua o artigo anterior, o Fundo disporá dos 

seguintes recursos: 
 
I - dotações orçamentárias do Município e os créditos adicionais que lhe forem 

atribuídos; 
 
II - auxílios, dotações, subvenções, contribuições de entidades públicas ou privadas 

destinadas à assistência às populações atingidas por fatos adversos; 
 
III - outros recursos eventuais. 
 
Art. 11 - Nos casos de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA  ou  de CALAMIDADE 

PÚBLICA, e contratação de serviços eventuais, enquanto durar a ocorrência, independe 
de quaisquer formalidades legitimando-se as despesas tão-somente pela prova da 
prestação de serviços. 

 
Art. 12 - A Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente, em caráter 

extracurricular, ministrará em todos os estabelecimentos de ensino do Município, noções 
de Defesa Civil e sua organização. 



 
Art. 13 - Será considerado serviço relevante, devendo constar nos assentamentos 

funcionais, a participação de outros elementos nas atividades de Defesa Civil, quando da 
ocorrência de eventos desastrosos. 

 
Art. 14 - O Poder Executivo fica autorizado a baixar Decreto regulamentando o 

Sistema Municipal de Defesa Civil. 
 
Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 11 de Janeiro de 1989. 
 
 
                             Dr. Flávio Garcia da Silveira Neto 
                                     Prefeito Municipal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 595/89, DE 21/02/89 
 

"Institui o Imposto  de  Transmissão 
Inter-Vivos,  a  qualquer  Título  por 
ato oneroso,  de  ens  imóveis, por 
natureza ou acessão  física, e de 
direitos reais sobre imóveis  exceto 
os de garantia, bem como cessão de 
direitos a  sua  aquisição  e  dá  
outras providências." 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM-MS,Faço saber que a Câmara Municipal de 

Coxim-MS., aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
 

Art. 1º - Fica  instituído  o  imposto  sobre  transmissão inter-vivos, a qualquer título, 
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto o de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. 

 
Art. 2º - O imposto de que trata o artigo anterior tem como fato gerador: 
 
I - a transmissão, a qualquer título,  por  ato oneroso, de propriedade ou de domínio 

útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como  tais  definidos  na  Lei Civil. 
 
II - a transmissão, a qualquer  título, por  ato oneroso, de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os direitos reais de garantia. 
 
III - a cessão de direitos relativos a transferências referidas nos incisos I e II. 
 
Art. 3º - Estão compreendidos na incidência do imposto: 
 
I - a compra e venda de bens imóveis ou ato equivalente, sem  cláusulas de 

arrependimento ou cessão de direitos dele decorrentes; 
 
II - a incorporação de bens imóveis ou direitos reais do patrimônio de pessoa 

jurídica, ressalvado o disposto nos  incisos III e IV do artigo 5º. 
 
III - a compra e venda de benfeitorias, excetuadas as indenizações daquelas feita 

pelo proprietário ao locatário; 
 
IV - a arrematação, adjudicação e remissão em  hasta pública de bens imóveis; 
 
V - o excesso de quinhão lançado por  um  dos  cônjuges sem separação judicial ou 

divórcio, na divisão do patrimônio comum para efeitos de dissolução da sociedade 
conjugal; 

 
VI - a instituição e substituição fideicomissária; 
 



VII - a sub-rogação de bens inalienáveis; 
 
VIII - a constituição de enfiteuse e subenfiteuse; 
 
IX - a transmissão de bens imóveis, sem prejuízo do disposto nos incisos anteriores, 

em conseqüência de: 
 
a) dação em pagamento; 
b) sentença declaratória de usucapião; 
c) mandato em causa própria ou seus subestabelecimentos  quando configurar 

transação e o instrumento contiver os requisitos essenciais à compra e venda; 
d) compromisso de  compra  e  venda, quitado, inclusive cessões de direitos dele 

decorrentes. 
 
X - a transferência de direito sobre construção existente em terreno alheio, ainda que 

feita ao proprietário do solo. 
 
XI - permuta de bens imóveis ou de direito a ele relativos. 
 
X - a  transferência  de  direito  sobre  construção existente em terreno alheio, ainda 

que feita ao proprietário do solo. 
 
XI - permuta de bens imóveis ou de direito a ele relativos. 
 
XII - a cessão de direitos de usufruto sobre bens imóveis. 
 
XIII - torna ou reposição que ocorra nas partilhas, em virtude de separação judicial 

ou divórcio quando qualquer interessado receber dos imóveis situados no território do 
Município, quota-parte cujo valor seja maior do que o valor da quota-parte que lhe é 
devida da totalidade dos bens, incidindo sobre a diferença. 

 
XIV - a aquisição de terras devolutas. 
 
XV - quaisquer outros atos  translativos  de  propriedade de imóveis e de direito a ele 

relativos, situados no Município, sujeitos a transcrição na forma da Lei.          
 
§ 1º - Será devido novo imposto: 
 
I - quando o vendedor exercer o direito de prelação; 
 
II - no pacto de melhor comprador; 
 
III - na retrocessão; 
 
IV - na retrovenda. 
 
Art. 4º - O imposto é devido quando o imóvel transmitido ou sobre o que versarem os 

direitos transmitidos ou cedidos esteja situado em território do Município, mesmo que a 
mutação patrimonial decorre de contrato celebrado fora dela. 



 
 

CAPÍTULO II 
DA IMUNIDADE E DA NÃO INCIDÊNCIA 

 
Art. 5º - O imposto não incide sobre a transmissão de  bens imóveis ou de direito a 

ele relativos quando: 
 
I - o adquirente for a União, os Estados, o  Distrito Federal, os Municípios e 

respectivas autarquias e fundações; 
 
II - o adquirente for partido  político, templo  de qualquer credo, instituição de 

educação e assistência social, para atendimento de suas finalidades essenciais; 
 
III - efetuada para a sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em 

realização de capital; 
 
IV - decorrente de fusão, incorporação ou extinção de pessoa  jurídica; 
 
§ 1º - O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplica quando a pessoa 

jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens 
ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 

 
§ 2º - Considere-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo 

anterior, quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da Receita Operacional da pessoa 
jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à 
aquisição decorrer de transações mencionadas neste artigo. 

 
§ 3º - Se a pessoa jurídica adquirente  iniciar  suas atividades após a aquisição, ou 

menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no artigo 
anterior, levando-se em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data de aquisição. 

 
§ 4º - Verificada a preponderância a que se referem os parágrafo anteriores, tornar-

se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data de aquisição, sobre o valor 
atualizado do imóvel ou dos direitos sobre ele. 

 
§ 5º - As instituições de educação e assistência  social deverão observar, ainda, os 

seguintes requisitos: 
 
I - Não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou das suas rendas a título de 

lucro ou participação no resultado; 
 
II - Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção e no 

desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 
 
III - Manter escrituração de suas respectivas receitas e despesas em livros 

revestidos de formalidades capazes de  assegurar perfeita exatidão. 
 
 



CAPÍTULO III 
DA ISENÇÃO 

 
Art. 6º - São isentos do imposto: 
 
I - a extinção do usufruto, quando o  seu  instituidor tenha continuado dono de 

propriedade; 
 
II - a transmissão decorrente de execução de planos de habitação para população de 

baixa renda, patrocinados ou executados por órgãos públicos ou seus agentes; 
 
III - a transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária; 
 
IV - a aquisição de  moradia  realizada  por ex-combatentes,  suas viúvas que não 

contraírem novas núpcias e seus filhos menores ou incapazes, quando o valor do imóvel 
não ultrapassar o valor de 100 (cem) MVR - Maior Valor de Referência mediante o 
atendimento dos seguintes requisitos: 

 
a) prova de condição de ex-combatente ou documento que prove ser o interessado 

filho ou viúva de  ex-combatente; 
 
b) declaração do interessado  de  que  não possui outro imóvel de moradia; 
 
c) a avaliação fiscal do imóvel; 
 
V - as aquisições de bens imóveis para  utilização própria, feitas por pessoas físicas 

ou jurídicas que explorem ou venham a explorar, no território do Município, estabele-
cimentos de interesse turístico, assim considerados pelos órgãos competentes do Estado, 
desde que registrados na Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, e atendidos os 
requisitos previstos nos regulamentos especiais. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL 

 
Art. 7º - São contribuintes do imposto: 
 
I - o adquirente ou cessionário dos bens ou direito transmitidos ou cedidos; 
 
II - na permuta, cada um dos permutantes. 
 
Parágrafo Único - Nas transmissões ou cessões  que  se efetuarem sem o 

recolhimento  devido, ficam  solidariamente responsáveis por este pagamento, o 
transmitente e o cedente, conforme o caso. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA BASE DE CÁLCULO 

 



Art. 8º - A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou o 
valor venal atribuídos ao imóvel ou ao direito transmitido, periodicamente atualizado pelo 
Município, se este for maior. 

 
Parágrafo Único - Nos casos abaixo especificados, a base de cálculo será: 
 
I - na arrematação ou leilão e na adjudicação de  bens imóveis, o valor estabelecido 

pela avaliação judicial ou administrativa, ou o preço pago, se este for maior; 
 
II - na concessão real de uso e  na  cessão  de  direitos de usufruto, o valor do 

negócio jurídico ou 50% (cinqüenta por cento) do valor do bem imóvel, se maior; 
 
III - no caso de acessão física, o valor de indenização  ou o valor venal da fração ou 

acréscimo transmitido, se maior; 
 
IV - na transmissão por sentença declaratória de usucapião, o valor estabelecido 

pela avaliação judicial; 
 
V - na dação em pagamento, o valor venal do bem imóvel; 
 
VI - na permuta, o valor venal de cada imóvel ou  de direito permutado; 
 
VII - na transmissão do domínio útil, o valor venal do imóvel; 
 
VIII - nas tornas ou reposições  verificadas  em  partilhas ou  divisões, o valor de 

parte excedente de meação ou quinhão ou da parte ideal consistente em imóveis; 
 
IX - na instituição de fideicomisso, o valor venal do imóvel,  ao tempo em que o 

fideicomissário entrar na posse dos  bens legados; 
 
X - nas cessões de direito, o valor venal do imóvel. 
 
Art. 9º - A impugnação do valor fixado como base  de  cálculo do imposto será 

endereçada à Repartição Municipal que efetuou o cálculo, acompanhada do laudo técnico 
de avaliação do imóvel ou direito transmitido. 

 
CAPÍTULO VI 

DA ALÍQUOTA 
 

Art. 10 - O imposto será calculado  aplicando-se  sobre  o valor estabelecido como 
base de cálculo as seguintes alíquotas: 

 
I - nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação: 
a) sobre o valor efetivamente financiado 0,5% (meio por cento); 
b) sobre o valor restante - 2% (dois por cento). 
 
II - nas demais transmissões ou cessões  efetuadas  a título oneroso - 2% (dois por 

cento). 
 



CAPÍTULO VII 
DO PAGAMENTO 

 
Art. 11 - O pagamento do imposto realizar-se-á: 
 
I - nas transmissões ou cessões por escritura pública, antes de sua lavratura; 
 
II - nas transmissões ou cessões  por  documento particular, mediante a 

apresentação do mesmo à fiscalização, dentro de 30 (trinta) dias de sua assinatura; 
 
III - nas transmissões ou cessões por meio  de  procuração em causa própria ou 

documento que lhe seja assemelhado, antes de lavrado o respectivo instrumento; 
 
IV - nas transmissões em virtude de sentença judicial, dentro de 30 (trinta) dias do 

trânsito em julgado; 
 
V - na arrematação, adjudicação, remissão  e  no usucapião, até 30 (trinta) dias após 

o ato ou trânsito em julgado da sentença mediante guia de arrematação expedida pelo  
Escrivão do Feito; 

 
VI - nas aquisições de terras devolutas, antes de assinando o respectivo título, que 

deverá ser apresentado a autoridade fiscal competente para cálculo do imposto e no qual 
será anotada a guia de arrecadação; 

 
VII - nas formas ou devoluções em que sejam interessados incapazes, dentro de 30 

(trinta) dias contados  da  data  da intimação do despacho que se autorizar; 
 
VIII - na acessão física, até a data do pagamento de indenização; 
 
IX - o pagamento do imposto para os casos  de  escrituras lavradas fora do 

Município, à data do registro da Escritura no Cartório competente, época em que será 
procedida a avaliação do imóvel, levando-se em conta o valor venal do mesmo dia da 
apresentação da aludida escritura. 

 
Art. 12 - O imposto será recolhido através de guia de arrecadação visada pelo órgão 

Municipal competente. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

 
Art. 13 - O sujeito passivo é obrigado a apresentar, na repartição competente da 

Prefeitura, os documentos e informações necessários ao lançamento do imposto, 
conforme, estabelecido em Regulamento. 

 
Art. 14 - Os tabeliães e escrivães não poderão lavrar instrumentos, escrituras ou 

termos judiciais sem que o imposto devido tenha sido pago. 
 
Art. 15 - Os tabeliães e escrivães transcreverão a guia de recolhimento do imposto 

nos instrumentos, escrituras ou termos judiciais que lavraram. 



 
Art. 16 - Todos aqueles que  adquirirem  bens  ou  direitos cuja transmissão constitua 

ou possa constituir    fato gerador do imposto são obrigados a apresentar seu título à 
Repartição fiscalizadora do tributo dentro do prazo de 90 (noventa) dias a partir da data 
em que for lavrado o contrato, cara de adjudicação ou arrematação, ou qualquer outro 
título representativo da transferência do bem ou direito. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DA RESTITUIÇÃO 

 
Art. 17 - O imposto recolhido será devolvido, no todo ou em parte, quando: 
 
I - não se completar o ato ou contrato sobre o que se tiver pago, depois de requerido 

com provas bastantes e suficientes; 
 
II - for declarada, por decisão judicial transitada em julgado, a nulidade do ato ou 

contrato pelo qual tiver sido  pago; 
 
III - for, posteriormente, reconhecida a não incidência  ou o direito à isenção; 
 
IV - houver sido recolhido a maior. 
 

CAPÍTULO X 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 18 - Os escrivães e tabeliães oficiais de notas, de registro de imóveis e de 

registro de títulos e documentos e quaisquer outros serventuários da justiça não poderão 
praticar atos que importem em transmissão de bens imóveis ou de direitos a ele relativos, 
bem como suas cessões, sem que os interessados apresentem comprovante original do 
pagamento do imposto, o qual será transcrito em seu inteiro teor, no instrumento 
respectivo. 

 
Art. 19 - Os serventuários referidos  no  artigo  anterior ficam obrigados a facilitar a 

fiscalização da Fazenda Municipal, os exames em Cartório, dos livros, registros e outros 
documentos e a lhe fornecer, gratuitamente, quando solicitado, certidões de atos que 
forem lavrados, transcritos, averbados e concernentes a imóveis ou direitos a ele 
relativos. 

 
CAPÍTULO XI 

DAS PENALIDADES 
 

Art. 20 - O adquirente de imóvel ou de direito  a  ele relativo, que não apresentar o 
seu título à repartição fiscalizadora, dentro do prazo previsto no artigo 16, ficará sujeito à 
multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do imposto. 

 
Art. 21 - O não pagamento do imposto  nos  prazos  fixados nesta Lei, sujeita o 

infrator à multa correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido. 
 



Parágrafo Único - Igual penalidade será aplicada  aos serventuários que 
descumprirem o previsto no artigo 18. 

 
Art. 22 - A omissão ou inexatidão fraudulenta da declaração relativa a elementos que 

possam influir no cálculo do imposto, sujeitará o contribuinte a multa de 200% (duzentos 
por cento) sobre o valor do imposto sonegado. 

 
Parágrafo Único - Igual multa será  aplicada  a  qualquer pessoa inclusive 

serventuários, que intervenha no negócio jurídico ou na declaração e seja conivente ou 
auxiliar na inexatidão ou omissão praticada. 

 
Art. 23 - O contribuinte que deixar de mencionar os frutos pendentes, outros bens 

transmitidos juntamente com a propriedade, fica sujeito à multa de 100% (cem por cento) 
do imposto sonegado. 

 
CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 24 - Na aquisição de terreno ou fração ideal de terreno, bem como de cessão 
dos respectivos direitos, acumulados com contrato de construção, por empreitada de 
mão-de-obra e materiais, deverá ser comprovada a preexistência do referido contrato, sob 
pena de ser exigido o imposto sobre o imóvel, incluída a construção e/ou benfeitorias no 
Estado em que se encontrar por ocasião do ato translativo da propriedade. 

 
Art. 25 - O promissário-comprador de lote  de terreno  que construir no imóvel antes 

de receber a escritura definitiva, ficará sujeito ao pagamento do imposto sobre o valor da 
construção e/ou melhoria, salvo se comprovar que as obras referidas foram feitas após o 
contrato de compra e venda, mediante exibição de um dos seguintes documentos: 

 
I - alvará de licença para construção; 
 
II - contrato de empreitada de mão-de-obra; 
 
III - notas fiscais de material adquirido para a construção; 
 
IV - certidão de regularidade de situação de obra, perante o Instituto de 

Administração Financeira da Previdência e  Assistência Social - IAPAS. 
 
Art. 26 - Enquanto não for, definitivamente, organizado o cadastro imobiliário do 

Município o imposto será recolhido de acordo com o preço ou valor constante da escritura 
ou do instrumento particular, conforme o caso. 

 
Parágrafo Único - Provado, em qualquer caso, que o preço ou valor constante do 

instrumento de transmissão for inferior ao realmente contratado, será aplicada, a ambos 
os contratantes, multa equivalente a três vezes a diferença do imposto não recolhido, sem 
prejuízo do imposto devido. 

 
Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará dentro do prazo  de 30 (trinta) dias, a 

presente Lei. 



 
Art. 28 - O crédito tributário  não  liquidado  na época própria fica sujeito à 

atualização monetária. 
 
Art. 29 - Aplicam, no que couber os princípio,  normas  e demais disposições do 

Código Tributário Municipal relativos à administração tributária. 
 
Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º  de  março de 1989, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
                
Gabinete do Prefeito em, 21 de Fevereiro de 1989. 
 
 
                              
 

Dr. Flávio Garcia da Silveira Neto 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LEI Nº 596/89, DE 03/03/89 
 

"Dispõe sobre Reajuste de 
Vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais." 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 

aprovou e o Senhor Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Ficam reajustados em 68,76% a partir de 01 de fevereiro, os vencimentos 

dos Servidores Públicos Municipais. 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data  de  sua publicação,  revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
 
 
               Gabinete do Prefeito em, 03 de Março de 1989. 
 
 
 
 
                             Dr. Flávio Garcia da Silveira Neto 
                                     Prefeito Municipal 
 
 



LEI Nº 597/89, DE 03/03/89 
 

"Reajuste de Vencimentos dos 
Funcionários da Câmara Municipal 
de Coxim-MS." 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 

aprovou e o Senhor Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Coxim, autorizado a reajustar os 

vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal, nos mesmos índices de reajuste do 
funcionários da Prefeitura Municipal. 

 
Art. 2º - O menor vencimento de Funcionário da Câmara Municipal, será o 

equivalente a um salário mínimo vigente no país. 
 
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrá a conta das 

dotações do orçamento da Câmara Municipal, podendo o Senhor Presidente, solicitar do 
Chefe do Poder Executivo, a suplementação se necessário for. 

 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

ao dia 1º de fevereiro de 1989. 
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 03 de Março de 1989. 
 
 
                             Dr. Flávio Garcia da Silveira Neto 
                                     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 598/89, DE 11/05/89 
 

"Autoriza  o  Chefe  do   Poder  
Executivo Municipal a  promover a 
adesão a Grupos de  Consórcio, com 
o fim de adquirir Equipamentos 
Rodoviários e/ou Veículos, e dá 
outras providências". 

 
A Câmara Municipal de Coxim  aprova e eu, Prefeito Municipal de Coxim, sanciono a 

seguinte Lei. 
 
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a adquirir 

equipamentos e/ou veículos rodoviários, através de adesão e conseqüente subscrição de 
grupos de Consórcio, conforme discriminação a seguir: 

 
A) 01 Trator de Esteiras Komatsu - modelo D-30 - E-16-B; 
B) 01 Rolo Compactador - Tema Terra - modelo SPV-48-P. 
 
Art. 2º - A adesão aos grupos de Consórcio se fará, exclusivamente mediante a 

formalização de concorrência pública, de acordo com as disposições do decreto-lei 
Federal nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, com as alterações introduzidas pelo 
decreto-lei Federal nº 2.348/87 e 2.360/87 e de acordo com a legislação aplicável à 
espécie. 

           
Art. 3º - As adesões a grupos de consórcio, que ficarão adstritas as vigências dos 

respectivos créditos, não poderão exceder a 05 (cinco) anos, prazo máximo estabelecido 
por lei. (Art. 47, I . D. L. nº 2.300/86). 

 
Art. 4º - Os investimentos decorrentes da aquisição dos equipamentos, deverão ser 

incluídos no orçamento ou Plano Plurianual, ou, nos orçamentos anuais do Município, 
mediante o cumprimento do que dispõe o inciso 1º do Art. 167 da Constituição Federal. 

 
Art. 5º - São autorizados as antecipações de prestações vincendas, a título de 

lances-livres, desde que tais pagamentos, aos preços vigentes ao dia, liquidem parcelas 
finais de cada grupo, com o fim de abreviar a participação do Município no consórcio. 

 
Art. 6º - O Chefe do  Poder Executivo deverá fazer previsão orçamentária e 

financeira antes da elaboração do Edital de Licitação. 
 
Art. 7º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a realizar, se necessário operação de 

crédito com o fim de viabilizar os pagamentos dos lances iniciais, intermediários ou finais 
(antecipações de prestações vincendas), observando-se o limite estabelecido pelo art. 
167, III, da Constituição Federal junto a entidade financeira, a própria administração do 
consórcio, ou junto a empresa ou empresas revendedoras dos equipamentos ou veículos. 

 
Art. 8º - Para o cumprimento da presente lei, fica ainda o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado a abrir crédito ou créditos adicionais de natureza especial, até o 
montante, de NCz$ 101.550,00 (Cento e um mil, quinhentos e cinqüenta cruzados novos), 



destinados a cobertura das despesas a serem contratadas, a conta de dotações espe-
cíficas e mediante as indicações dos recursos a serem utilizados. 

 
Art. 9º - Face ao princípio da continuidade administrativa que prevalece no serviço 

público, incumbe ao Prefeito sucessor dar cumprimento ao pagamento das prestações 
remanescentes, até o término do contrato e da participação da Prefeitura nos grupos de 
consórcio. 

 
Art. 10 - Para o fiel cumprimento dos pagamentos das prestações e das cotas 

antecipadas, o Poder Executivo autorizará, em caráter irrevogável, o Banco do Brasil a 
debitar em sua cota do F. P. M. ,os valores constantes das parcelas mensais 
apresentadas pela administradora. 

 
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a dar como pagamento do lance inicial 

uma máquina esteira "Caterpillar" modelo D4-DD de propriedade da Prefeitura Municipal, 
no valor de NCz$ 39.480,00 (Trinta e nove mil quatrocentos e oitenta cruzados novos) 
correspondentes a 15 (quinze) quotas dos equipamentos mencionados nas letras "a" e "b" 
do artigo 1º. 

 
Art. 12 -  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data  

de  sua  publicação.  
 
DESPACHO: Na conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 11 de Maio de 1989 
 
                                 Flávio Garcia da Silveira Neto    
                                      Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 599/89, DE 19/05/89 
 

"Autoriza  o Poder Executivo  Municipal  a  
DOAR à Associação  dos   Servidores  do 
Poder Judiciário do Estado de Mato  
Grosso do Sul - Seccional de Coxim - área 
para edificação de sua Sede." 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM-MS.,  faço saber que a Câmara Municipal de 
Coxim-MS.,   aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar à Associação dos Servidores 
do Poder Judiciário - Seccional de Coxim - uma área de terra de 8.467,79 m² (oito mi, 
quatrocentos e sessenta e sete metros quadrados e setenta e nove centímetros) para a 
construção de sua Sede. 
 
Art. 2º - A doação deverá ser feita com a cláusula de retrocessão caso a donatária não 
cumpra, no prazo de dois anos a contar da efetivação da doação, o disposto na parte final 
do "caput" do Artigo 1º. 
 
Art. 3º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
DESPACHO: De conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, de 
20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 
 
               Gabinete do Prefeito em, 19 de Maio de 1989 
 
                                 Flávio Garcia da Silveira Neto    
                                      Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 600/89, DE 14/06/89 
 

"Dá  nova  redação  aos artigos 114, 
116 e 117 da Lei nº 367/77 e 
acrescenta um item e  um  parágrafo  
ao  artigo  4º  da mesma Lei." 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM-MS., Faço saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º - O artigo 4º da Lei nº 367/77 é acrescido de um  item e de um parágrafo com 

a seguinte redação: 
 

Art. 4º - ............................................... 
I - ................................................ 
II - ................................................ 
III - ................................................ 
IV - A  construção  de  residências   unifamiliares   em   até   40,0   m² (quarenta 

metros  quadrados)  desde  que  não altere, a posteriori, seu uso e a área 
determinada. 

                     
Parágrafo Primeiro - Serão  beneficiados  pelo  item IV, deste artigo, todas as 

regiões de nossa cidade. 
 
Parágrafo Segundo - Dependem de "Alvará de Licença" os telheiros de mais de 

40 m² (quarenta metros quadrados), as garagens e os compartimentos sanitários 
externos. 
    
Art. 2º - Os artigos 114, 116 e 117 da Lei  nº  367/77, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 
 

Art. 114 - Consideram-se como  suficientes  para insolação,  iluminação e  
ventilação  dos  compartimentos  em geral, independentes de orientação, os espaços 
fechados desde  que  sua  profundidade a partir do vão iluminante, seja menor que 
3,0 (três) vezes  seu  pé  direito, incluída na profundidade a projeção das saliências, 
alpendres e outras coberturas. 

 
Art. 116 - As  coberturas  para  iluminação   e  ventilação dos compartimentos 

de permanência prolongada e dos de  permanência transitória deverão respeitar as 
seguintes condições mínimas: 

 
1 - área correspondente a 1/7 (um sétimo)  da  área  do  compartimento se for 

ele de permanência prolongada e 1/10 (um décimo) se de permanência transitória; 
 
2 - em    qualquer   caso,    inexistirá   área   inferior  a  0,60  m²  (sessenta 

decímetros quadrados) para compartimento de permanência prolongada e de 0,20 
m²  (vinte  decímetros  quadrados) para compartimentos de permanência transitória; 

 



3 - 50% (cinqüenta por cento) no mínimo  de  área  exigida para abertura 
deverá permitir a ventilação. 

 
Parágrafo Primeiro - Consideram-se  compartimentos  de permanência 

prolongada, entre outros, com destinação similar os seguintes: 
a) - dormitórios, quartos e sala em geral; 
b) - lojas, escritórios, oficinas e indústrias; 
c) - sala de aula, salas de estudos e laboratórios  didáticos; 
d) - enfermarias e ambulatórios; 
e) - salas de leituras e bibliotecas; 
f) - copas e cozinhas; 
g) - escritórios, bares e salões de restaurantes; 
h) - locais de reuniões e salões de festas; 
i) - locais fechados para a prática de esportes ou ginásticas. 
 
Parágrafo Segundo - Consideram-se   compartimentos  de permanência 

transitória, entre outros, com destinação similares, os seguintes: 
a) - escadas e seus patamares; 
b) - rampas e suas respectivas antecâmaras; 
c) - patamares de elevadores; 
d) - corredores e passarelas; 
e) - átrios e vestíbulos; 
f) - banheiros, lavabos e instalações sanitárias; 
g) - depósitos,  dispensas(sic),  rouparias e adegas; 
h) - vestiários e camarins de uso coletivo; 
i) - lavanderias, despejos e áreas de serviço. 
 
Art. 117 - A área de  ventilação  especial  poderá  ser obtida por renovação  ou  

condicionamento  de  ar  mediante  equipamento adequado que proporcione, pelo 
menos  uma  renovação de volume de ar do compartimento por hora ou sistema 
equivalente. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na  data  de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: De conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono  a presente Lei para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 14 de Junho de 1989 
 
                                 Flávio Garcia da Silveira Neto    
                                         Prefeito Municipal 
 



LEI Nº 601/89, DE 29/06/89 
 

"Dispõe sobre o Reajuste de 
Vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais." 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM-MS., faço saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Ficam reajustados em 60% (sessenta por cento), a partir de 1º de junho de 

1989, os vencimentos dos Servidoras Públicos Municipais. 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: De conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
 
 
               Gabinete do Prefeito em, 29 de Junho de 1989 
 
 
 
                                 Flávio Garcia da Silveira Neto    
                                       Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LEI Nº 602/89, DE 29/06/89 
 

 
"Dispõe sobre o Cálculo para 
pagamento do Imposto de Trans-
missão de Imóveis -  
I.T.B.I." 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM-MS., faço saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O Imposto de Transmissão dos Bens Imóveis - I.T.B.I - referente ao terceiro 

e quarto trimestre do ano de 1989, será calculado conforme a Planilha de Demonstração 
dos Anexos I e II que acompanham esta Lei. 

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: De conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
 
 
 
 
 
               Gabinete do Prefeito em, 29 de Junho de 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flávio Garcia da Silveira Neto 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEMONSTRATIVO DOS PERÍMETROS - PLANIMÉTRICO 
 

VALORES VENAIS AVALIADOS, CORRESPONDENTES AOS TERRENOS 
LOCALIZADOS NOS PERÍMETROS URBANOS E SUBURBANOS DE COXIM-MS, DE 
CONFORMIDADE COM O MAPA "PLANIMÉTRICO URBANO/SUBURBANO 

 
PERÍMETRO 01                            OS IMÓVEIS CENTRAIS 
PERÍMETRO 02                  P - 7 - Avenida Virgínia Ferreira, Rua Filinto Mül-      
PERÍMETRO 03                        ler, Rua João Pessoa, Rua Viriato Bandeira,  
PERÍMETRO 04                        Rua  Herculano  Pena,  Rua  Antônio  João, 
PERÍMETRO 05                        Rua Antônio de Albuquerque, Rua Emancipa- 
PERÍMETRO 06                        ção. 
PERÍMETRO 06                         
PERÍMETRO 08                  P - 8 - Rua Miranda Reis, Rua Cel. Ponce, Rua  
PERÍMETRO 09                        Floriano Peixoto, Rua Rio Grande do Sul. 
PERÍMETRO 10                         
PERÍMETRO 11                  P - 8A - Avenida Gaspar Ries Coelho, Rua Santo  
                                                 Antônio,  Rua Marechal Deodoro, Rua Santos  
                                                 Dumont. 

 
DEMONSTRAÇÃO DE VALORES VENAIS POR PERÍMETROS - PARA O 3º E 4º 

TRIMESTRE DE 1989. 
 
                                                3º TRIMESTRE/89     4º TRIMESTRE/89 
 
PERÍMETRO 01.........NCz$          5,58  p/m²                   8,82  p/m² 
PERÍMETRO 02.........NCz$          4,40  p/m²                   6,60  p/m² 
PERÍMETRO 03.........NCz$          3,11  p/m²                   4,66  p/m² 
PERÍMETRO 04.........NCz$          2,43  p/m²                   3,64  p/m² 
PERÍMETRO 05.........NCz$          1,82  p/m²                   2,73  p/m² 
PERÍMETRO 06.........NCz$          1,72  p/m²                   2,58  p/m² 
PERÍMETRO 07.........NCz$         14,44  p/m²                21,66  p/m² 
PERÍMETRO 08.........NCz$         12,22  p/m²                18,33  p/m² 
PERÍMETRO 09.........NCz$          1,49  p/m²                   2,23  p/m² 
PERÍMETRO 10.........NCz$          1,16  p/m²                   1,74  p/m² 
PERÍMETRO 11.........NCz$          0,96  p/m²                   1,44  p/m² 
PERÍMETRO 8A.........NCz$          6,80  p/m²                 10,11  p/m² 
 
Tabela a ser cobrada Sem Benfeitorias e por metros quadrados. 
 
O I.T.B.I. da área Urbana e Suburbana. Havendo benfeitorias no Imóvel, deve ser 

acrescido o valor de acordo com a avaliação conforme o Tipo da Benfeitoria, caso for 
construção será cobrado por m², conforme Tabela B. 

 
 
 
 
 
 



P E R Í M E T R O S 
 

PERÍMETRO - 01      QUADRA 
                                  060                 Reta do Pantanal 
                                  070 a 079       Bairro Flávio Garcia 
                                  082 a 099       Bairro São Judas Tadeu 
                                  101 a 109       Bairro Flávio Garcia 
                                  132 a 139       Bairro Flávio Garcia 
                                  140                  Bairro Flávio Garcia 
                                  145 a 149       Vila Antonina e Vila Barbosa 
                                  150                Centro 
                                  160 a 165 e 199 Próximo à Presidente Vargas 
                                  206                Jardim São Paulo 
                                  209               Vila São Paulo 
                                  210/211/213     Vila São Paulo 
                                  247/244/234/235 Vila Santa Clara  
                                  236/233/232     Vila Santa Clara 
                                  259/260/261/262 Bairro Piracema 
                                  267/268/269/275 Bairro Piracema 
                                  276/277/283/284 Bairro Piracema 
                                  290/291/297/298 Bairro Piracema 
                                  304/305/311/312 Bairro Piracema 
                                  318/324/325/326 Bairro Piracema 
                                  329/330/332/333 Vila Santana 
                                  334/335         Vila Santana 
                                  COOPAXIM - BNH - TODO 
                                  345             Segunda Parte da Vila São Paulo 
                                  637             Jardim Bela Vista 
                                  034/305/036/037 Altos de São Pedro 
                                  030/039/040/041 Altos de São Pedro 
 
 
PERÍMETRO 02         QUADRA 
                                                               Restante do Alto de São Pedro 
                                   229/230/231/227 Altos de São Pedro (Vila Stº André 
                                   326/238/239/241 Vila Santa Clara 
                                    243/245/246     Vila Santa Clara 
                                    638/635/634/633 Jardim Bela Vista 
                                    632/631         Jardim Bela Vista 
                                    344/343/342/341 Segunda Parte da Vila São Paulo 
                                    340/339         Segunda Parte da Vila São Paulo 
                                    212/214/215/216 Vila São Paulo 
                                    217/218/219/220 Vila São Paulo 
                                    161/162/163/184 Jardim Alvorada e Vila São Paulo 
                                    195/196/197/198 Jardim Alvorada e Vila São Paulo 
                                    248/249/250/251 Bairro Piracema 
                                    252/253/254/255 Bairro Piracema 
                                    256/257/258/263 Bairro Piracema 
                                    264/265/266     Bairro Piracema 



                                    A, B, C, D, E, 
                                    F, G, H, I, J, 
                                    L, M, N, O, K 
                                    001 A 012       Loteamento Nova Coxim 
                                    110/115/124 a 
                                    131             Bairro Flávio Garcia 
                                    337/338         Posto Taquary 
                                    771             Chácaras próximas ao DNER e BR-163 
 
PERÍMETRO 03          QUADRA 
                                    346/347/348     Bairro Eldorado, Jardim Novo Mato 
                                    e Vila Bucker, Vila Nossa Senhora  Aparecida e  Res- 
                                    tante  do  Bairro Mendes Mourão. 
    
                                    013 a 033       Nova Coxim e Jardim das Estrelas. 
 
 
PERÍMETRO 04           QUADRA 
                                     034 a 071       Loteamento Nova Coxim, Restante do 
                                                           Bairro Piracema, Vila Santa  Maria 
                                                           Prolongamento  Santa  Maria,  Vila  
                                                           Santa Maria. 
                                     030/024/017/011 Vila Mendes Mourão 
                                     012                     Vila Mendes Mourão 
                                    144/151/153/155 
                                    156/157/158/159  
                                    222/225/206/205 Próximo Santo  André,  Próximo  ao  
                                                              Mendes Mourão, Fundo do BNH 
 
PERÍMETRO 05          QUADRA 
                                      061             Reta do Pantanal, Todo Vale do Taquary,  
                                                         Aldeia do Pescador, Silviolândia,  Alves    
                                                         Planalto,  Jardim  Campo Grande, Colô- 
                                                         nia Taquari. todo loteamento da Incorpo- 
                                                         radora Cacique Ltda. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍMETRO 06          QUADRA 
                                                          Vila Adelaide 
                                       770             Chácaras  próximo  ao  Senhor  Divino,  
                                                          Todo   Senhor  Divino,  Todo  Residen- 
                                                          cial Pé-de-Cedro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍMETRO 07           QUADRA 
(IMÓVEIS CENTRAIS)                        Avenida  Virgínia  Ferreira,  Rua Filinto  
                                                           Müller, Rua João Pessoa,  Rua  Viriato   
                                                           Bandeira,  Rua  Herculano Penna, Rua  
                                                           Antônio  João,  Rua  Antônio  de  Albu 
                                                           querque, Rua Emancipação. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
PERÍMETRO 08            QUADRA 
(IMÓVEIS CENTRAIS)                         Rua Miranda Reis, Rua Coronel Ponce,  
                                                            Rua Floriano Peixoto, Rua  Rio Grande  
                                                            do Sul. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PERÍMETRO 08A          QUADRA   
(IMÓVEIS CENTRAIS)                         Avenida  Gaspar  Ries  Coelho,  Rua  
                                                            Santo Antônio, Rua Marechal Deodo- 
                                                            ro, Rua Santos Dumont. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PERÍMETRO 09            QUADRA 
                                                            Recanto  da  Barra  do  Rio  Coxim  
                                                            (JOEVA)           
                                                            Recanto do Taquari 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PERÍMETRO 10          QUADRA 
                                                               Vila Bela 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PERÍMETRO 11          QUADRA 
                                       062                  Antiga  Estrada  de  Cuiabá   até   o                         
                                                               PREVISUL 
                                       349                  Próximo à BR 163 
                                                               Colônia São Ramão  -  Laucilândia, 
                                                               Jauru, Alcinópolis,  Barranqueira, 
                                                               Patrimônio do Descanso e Áreas  
                                                               acima de 10.000 m² 
 
     OBS: A Área Rural deve ser calculada pela Tabela Própria do I.T.B.I e áreas 

acima de 10.000 m², deve ser calculada por hectare. 
 

PLANILHA DE ESTUDOS DOS ÍNDICES INFLACIONÁRIOS 
DE JANEIRO DE 1988 A DEZEMBRO DE 1988 

 
INCLUÍDO O PERÍODO DE JANEIRO DE 1989 A MAIO DE 1989  

PARA COBRANÇA DO I.T.B.I. 
 

EM 1º/01/88           EM 31/12/88         DIFERENÇA  ÍND. APLIC.  ÍND. APLIC.   
INFLAÇÃO     3º TRIM.        4º TRIM.    

POR HECTARE    POR HECTARE                                1988               1989             
05/89        POR HECT    POR HECT.   

A1        2.800,00            5.500,00               2.700,00           97%        1.028,89%        
97,18                 61,44               91,29  

B2        6.000,00          20.000,00            14.000,00         234%           891,89%         
97,18               197,82            293,94  



C3       7.500,00           25.000,00            17.500,00         234%           891,89%         
97,18               248,26            368,89  

D4     15.000,00           40.000,00            25.000,00        167%            958,89%         
97,18               422,43            627,68  

E5     35.000,00           60.000,00            25.000,00          72%          1.053,89%        
97,18               691,80         1.027,95  

F6     25.000,00           40.000,00            15.000,00          60%          1.065,89%        
97,18               466,35            692,95  

G7    18.000,00           35.000,00            17.000,00          95%          1.030,89%         
97,18               394,83            586,68  

H8    20.000,00           30.000,00            10.000,00          50%          1.075,89%          
97,18               351,23           521,89  

I3        8.000,00          22.000,00             14.000,00        175%             950,89%          
97,18               231,19           343,53  

J10   12.000,00          18.000,00               6.000,00          50%          1.075,89%          
97,18               211,16           313,76  

L11     8.000,00          17.000,00               9.000,00        113%          1.012,89%          
97,18               188,71           280,40  

M12    7.000,00          18.700,00             11.700,00        143%             982,89%          
97,18                201,98          300,12  

N13    9.000,00          20.000,00             11.000,00           23%          1.102,89%          
97,18                240,02         356,64  

O14 10.000,00           15.300,00               5.300,00           55%          1.070,89%          
97,18                178,72         265,56  

P15    6.500,00          17.000,00             10.500,00         162%              963,89%          
97,18                180,39         268,04  

Q16   6.000,00          15.000,00                9.000,00         150%              975,89%          
97,18                160,96         239,17  

R17   5.000,00          25.000,00              20.000,00         400%              725,89%           
97,18               206,47         306,79  

 
CÁLCULOS BASEADOS NOS ÍNDICES ABAIXO: 
 
INFLAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO/88 A 31/12/88.................1.125,89% 
INFLAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO/89 A 31/12/89.................   97,18% 
PARA O 3º TRIMESTRE FOI DESCONTADO O ÍNDICE JÁ APLICADO EM 1988 
PARA O 4º TRIMESTRE FOI APLICADO 50% DA INFLAÇÃO DE 1989 =     48,59% 
 
 
Ofício nº 16/89 
                                       Coxim-MS., 01 de Junho de 1989 
 
Senhor Prefeito Municipal: 
 
 
Passamos às vossas mãos a nova Tabela de Valores do ITBI, para o  3º Trimestre 

do Exercício de 1989, para aprovação de V. Excia., bem como a autorização para 
encaminhar à Câmara Municipal de Vereadores:         

 



A1 - Margem esquerda Serra do Pantanal,   3º TRIMESTRE  4º TRIMESTRE 
     margem esquerda  do  Rio  Taquari,  
     margem    direita   do   Rio  Taquari,  
     divisa com Corumbá.............................        61,44                   91,29 
 
B2 - Margem direita Serra do  Pantanal, 
     margem esquerda  do  Rio  Taquari, 
     margem direita do Córrego Corixão, 
     margem esquerda da BR 163...............       197,82                 293,94 
 
C3 - Margem  direita  da  Serra do  Panta- 
     nal, margem  direita  do   Rio   Taquari 
     margem esquerda do Córrego Corixão 
     margem direita do Córrego Salto.........         248,26                 368,89 
 
D4 - Margem esquerda do Córrego  Salto, 
     margem   direita  do  Rio  Taquari,  di- 
     visa com Pedro Gomes........................       422,43                  627,68 
 
E5 - Margem  esquerda  do  Rio  Taquari,  
     margem esquerda do Ribeirão Figuei- 
     ra, margem esquerda do Córrego Tris- 
     te, margem direita do Iraí, Córrego 
     Barreiro, Córrego Fundo, São Ramão, 
     Laucilândia, margem direita do Cór- 
     rego Jabuti a Barra do Rio Coxim.......            691,80           1.027,95 
 
F6 - Margem direita  do  Córrego  Jauru,  
     margem  direita   do  Córrego  Rego 
     D'água, margem direita  do  Córrego  
     da Pedra, Colônia Buriti....................             466,35              692,95 
 
G7 - Margem esquerda do Rio Taquari, mar- 
     gem direita  do  Ribeirão  Figueira, 
     margem direita  do  Córrego  Triste, 
     margem esquerda da MS 217........... ........    394,83              586,68 
 
H8 - Margem direita do Rio Jauru, margem 
     esquerda  do  Córrego  Rego  D'água, 
     margem esquerda do Córrego da Pedra, 
     margem direita da MS-217  até  Serra 
     das Torrinhas, margem direita do Cór- 
     rego Torrinhas.....................................          351,23              521,89 
 
I9 - Margem esquerda da MS-217 até o Posto 
     São Cristóvão, Cabeceira  do  Córrego 
     Chiqueiro, Cabeceira do Córrego Baguas- 
     su, margem esquerda do Córrego Serrinha 
     e do Rio Taquari até a  Cabeceira  Com- 



     prida.........................................................     488,65              726,08 
 
J10 - Margem direita do  Rio  Jauru, margem  
     direita do Córrego da Lixa, margem es- 
     querda do Córrego da Furna, margem di- 
     reita da MS-217,  margem  esquerda  do 
     Córrego das Torrinhas...............................   211,16                313,76 
 
L11 - Margem esquerda do Córrego da Lixa, 
     margem direita do Córrego da  Furna,  
     margem direita da MS-217, margem es- 
     querda do Córrego do Caju, margem di- 
     reita do Córrego Gordura, Margem  di- 
     reita do Córrego da Pedra........................     188,71                280,40 
 
M12 - Margem esquerda da MS-217, do Córre- 
     go Palmeira, do  Rio  Taquari, margem 
     direita do Córrego Serrinha........................     201,98              300,12 
 
N13 - Margem  direita da MS-217, margem da 
     Serra Urutu, Cabeceira do Bom Sucesso, 
     margem direita  do  Córrego  Pinguela,  
     margem esquerda da  RMS, até  o  Posto  
     São Cristóvão..........................................       240,02             356,64 
 
O14 - Margem esquerda do Córrego da  Pedra,  
     do Córrego Gordura, margem direita  do 
     Córrego Caju, da RMS-217, Córrego Tom- 
     bador, do Rio Jauru e margem do Córre- 
     go Retiro.....................................................   178,72              265,56 
 
P15 - Margem esquerda do Rio Taquari, mar- 
     gem direita do Córrego Palmeira,  da 
     Serra Urutau, margem esquerda do Cór- 
     rego do Esgoto, do Córrego Lageadinho, 
     do Ribeirão do Engano................................   180,39              268,04 
 
Q16 - Margem esquerda do Ribeirão do Engano, 
     do Córrego do Retiro, margem direita do 
     Córrego Lageadinho e do Córrego do Esgo- 
     to.................................................................  160,96              239,17 
 
R17 - Margem direita do Ribeirão Engano, di- 
     visa de Costa Rica com Mato Grosso............  206,47             306,79 
      
     -CÁLCULOS BASEADOS NOS ÍNDICES ABAIXO: 
- INFLAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO/88 A 31/12/88........... 1.125,89% 
- INFLAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO/89 A 31/05/89...........    97,18% 
- PARA O 3º TRIMESTRE FOI DESCONTADO O ÍNDICE JÁ APLICADO EM 1988 



- PARA O 4º TRIMESTRE FOI APLICADO 50% DA INFLAÇÃO DE 1989  48,59% 
 
 

TABELA "B" 
XXXIX - EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 

 
RESIDENCIAIS: 
               PADRÃO 
 
                TIPO                  ALTO          BOM          MÉDIO       MODESTO 
                                                           
A   
L  C 
V  O    Casa Isolada            102,92          66,70           43,54              28,52 
E  N 
N  C    Geminada                 92,35          60,00           39,05              25,65 
A  R 
R  E    Conjugadas               92,35          60,00           39,05              25,65 
I    T 
A  O 
 
 
M 
A       Casa Isolada               82,11          53,30           34,93              20,53 
D       
E       Geminada                   71,87          46,61           30,62              19,71 
I 
R       Conjugadas                71,87          46,61           30,62              19,71 
A 
 
 
M       Isolada                      87,23           56,85           37,13              24,07 
I 
S       Geminada                  77,04           50,15           33,02              21,34 
T 
A       Conjugada                 77,04           50,15           33,02              21,34 
 
 
A  T    Isolada 
D  A 
O  I    Geminada                                                       17,37              11,05 
B  P 
E  A    Conjugada 
 



INDUSTRIAIS: 
 
          TIPO                   ALTO          BOM         MÉDIO         MODESTO 
A   
L     
V       Salão                    77,04          50,15           33,02              21,34 
E   
N       Galpão                   61,58          40,29           26,51              16,99 
A   
R       Telheiro                 51,30          33,16           21,34              13,83 
I   
A    
 
 
M 
A       Salão                     51,30          33,16           21,34              13,83 
D       
E       Galpão                   46,18          30,00           19,71              12,63 
I 
R       Telheiro                 41,06          26,84           17,37              11,05 
A 
 
 
ESPECIAIS/OUTRAS 
 
               PADRÃO 
 
    TIPO                   ALTO            BOM             MÉDIO              MODESTO 
 
  Metálica                62,21            40,19               26,80                  17,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMERCIAIS: 
 
         TIPO             ALTO            BOM             MÉDIO              MODESTO 
 
A   
L       Salão             76,97            50,13             32,83                 21,34 
V                                                                                           



E       Loja/Resid.    92,35            60,29             39,24                 25,36 
N                                                                                         
A       Galpão          46,18            30,05             19,62                 12,92 
R                                                                                          
I        Telheiro         35,89            23,35             15,02                   9,90 
A    
 
 
 
M       Salão            61,73           39,91              26,32                17,03 
A       
D       Loja c/Resid. 77,04           50,15              33,02                21,34 
E 
I       Galpão            41,06           26,84              17,37                11,05 
R 
A       Telheiro         30,82           20,14               13,06                 8,33 
 
 
 
M      Salão              66,75          36,32              28,42                18,57 
I 
S       Loja c/Resid.  82,11          53,30              34,74                 22,59 
T 
A       Galpão          46,22           30,00              19,43                 12,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LEI Nº 603/89, DE 29/06/89 
 

"Reajuste dos Vencimentos dos  
Funcionários da Câmara Municipal 
de Coxim-MS." 

 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 

aprovou e o Senhor Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Coxim, autorizado a reajustar os 

vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal, nos mesmos índices de reajuste dos 
funcionários da Prefeitura Municipal. 

 
Art. 2º - O menor vencimento de funcionário da Câmara Municipal, será o 

equivalente a um salário-mínimo vigente no país. 
 
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrá a conta das 

dotações do Orçamento da Câmara Municipal, podendo o Senhor Presidente, solicitar do 
Chefe do Poder Executivo, a suplementação se necessário for. 

 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

ao dia 1º de Junho de 1989. 
 
DESPACHO: De conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
              
 
  Gabinete do Prefeito em, 29 de Junho de 1989 
 
                                
 

Flávio Garcia da Silveira Neto 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LEI Nº 604/89, DE 11/09/89 
 

"Dispõe sobre estacionamento nos 
canteiros centrais da Avenida 
Virgínia Ferreira." 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 

aprovou e o Senhor Prefeito Municipal promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal de Coxim, autorizado a conceder licença para 

construção de estacionamentos nos canteiros centrais da Avenida Virgínia Ferreira, em 
toda a sua extensão, para atendimento às necessidades do comércio daquela via, sem 
ônus para a Prefeitura Municipal de Coxim e destinado exclusivamente para veículos de 
passeios. 

 
Parágrafo Único - Os interessados em construir estacionamento, deverão 

encaminhar à Prefeitura Municipal, um requerimento acompanhado do Projeto de 
construção com o respectivo memorial descritivo, para aprovação da Prefeitura Municipal 
de Coxim. 

 
Art. 2º - Os estacionamentos não poderão ultrapassar ao limite de no mínimo 08,00 

(oito) m e no máximo de 20,00 (vinte) m de extensão, por 5,80 m de largura, em 
construção alternadas em ambos os lados de cada canteiro central, obedecendo aos 
padrões de segurança e estética, reservando-se, à frente de cada estacionamento a área 
de 2,20 m, para a manutenção da arborização, ajardinamento e passeios, guarnecidos em 
toda a sua extensão por muretas de proteção. 

 
Art. 3º - Ao início de cada canteiro onde for adicionada a benfeitoria de que trata a 

presente Lei, deverão ser colocadas placas de sinalização de trânsito, com as 
advertências de praxe alertando tratar-se de área de estacionamento como do limite de 
velocidade permitida. 

 
Art. 4º - Do início de cada canteiro central, e em ambos os sentidos, serão 

respeitadas as distâncias mínimas de quinze metros antes do início do primeiro 
estacionamento, como também serão obrigatórias a adoção de cautelas para a 
preservação das "bocas de lobo" e dos postos de energia elétrica, com as obras de 
preservação que se fizeram necessárias. 

 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

ao dia 1º de Junho de 1989. 
 
DESPACHO: De conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 11 de Setembro de 1989 
 
                                 Flávio Garcia da Silveira Neto    
                                      Prefeito Municipal 



LEI Nº 605/89, DE 14/09/89 
 

"Dá denominação a Logradouro 
Público nesta cidade e dá outras 
providências." 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, faço saber que a  

Câmara Municipal de Coxim aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a denominar de Avenida 

"Zacarias dos Santos Mourão",  o Logradouro Público localizado às margens direita do 
Rio Taquari, entre as Ruas Antônio João e Coronel Ponce. 

 
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal,  autorizado  a locar recursos no 

orçamento vigente para cobrir despesas com colocação de placas indicativas na Avenida 
Zacarias dos Santos Mourão. 

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

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: De conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar nº 7, 

de 20 de Novembro  de  1981,  sanciono  a presente Lei para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos. 

 
 
               Gabinete do Prefeito em, 14 de Setembro de 1989 
 
 
 
                                 Flávio Garcia da Silveira Neto    
                                       Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LEI Nº 606/89, DE 10/11/89 
 

"Dispõe sobre o Reajuste dos  
Vencimentos  dos Servidores  
Públicos Municipais." 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, faço saber que a  

Câmara Municipal  aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Ficam reajustados em 75% (setenta e cinco por cento) a partir de 1º de 

Outubro de 1989, os vencimentos dos Servidores Públicos Municipais. 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
DESPACHO: De conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
 
 
 
               Gabinete do Prefeito em, 10 de Novembro de 1989 
 
 
 
 
                                 Flávio Garcia da Silveira Neto    
                                        Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LEI Nº 607/89, DE 10/11/89 
 

"Reajuste dos Vencimentos dos 
Funcionários da Câmara Municipal 
de Coxim-MS." 

 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 

aprovou e o Senhor Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Coxim, autorizado a reajustar os 

vencimentos dos Funcionários da Câmara Municipal, nos mesmos índices de reajuste dos 
funcionários da Prefeitura Municipal. 

 
Art. 2º - O menor vencimento de funcionário da Câmara Municipal, será o 

equivalente a um salário-mínimo vigente no País. 
 
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrá à conta das 

dotações do Orçamento da Câmara Municipal, podendo o Senhor Presidente, solicitar do 
Chefe do Poder Executivo, a suplementação se necessário. 

 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

ao dia 1º de outubro de 1989. 
 
DESPACHO: De conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
               Gabinete do Prefeito em, 10 de Novembro de 1989 
 
 
 
 
                                 Flávio Garcia da Silveira Neto    
                                       Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LEI Nº 608/89, DE 1º/12/89 
 

"Estima a Receita e fixa a Despesa 
do Município  de  Coxim  para o 
Exercício Financeiro de  1990". 

 
FLÁVIO GARCIA DA SILVEIRA NETO, Prefeito do  Município de Coxim-MS., usando 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal  
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Coxim-MS,  para o Exercício Financeiro 

de 1990, estima a Receita e fixa a Despesa em NCz$ 81.617.646,00 (oitenta e um 
milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta e seis cruzados novos), 
discriminados pelos Anexos integrantes desta Lei: 

 
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas e 

outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das 
especificações constantes do Anexo nº 3 da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento: 

 
01 - RECEITAS CORRENTES..................NCz$     75.717.646,00 
 
11 - Receita Tributária................................NCz$      8.033.445,00   
12 - Receita de Contribuição.......................NCz$                   -        
13 - Receita Patrimonial  ............................NCr$           14.600,00 
14 - Receita Agropecuária...........................NCr$                    -        
15 - Receita Industrial.................................NCz$            2.600,00 
16 - Receita de Serviços.............................NCz$                    - 
17 - Transferências Correntes.....................NCz$    67.634.301,00 
19 - Outras Receitas Correntes...................NCz$           32.700,00 
 
02 - RECEITAS DE CAPITAL......................NCr$       5.900.000,00 
 
21 - Operações de Crédito............................NCz$                     -         
22 - Alienação de Bens.................................NCz$                     -        
47 - Assistência a Educandos.......................NCz$                     -         
48 - Cultura..................................................NCz$                     - 
58 - Urbanismo.............................................NCz$     18.542.000,00 
60 - Serviços de Utilidade Públicas................NCz$       2.330.000,00 
75 - Saúde.....................................................NCz$      8.760.900,00 
76 - Saneamento............................................NCz$      4.528.400,00 
77 - Proteção ao Meio Ambiente.....................NCz$         250.000,00 
81 - Assistência.............................................NCz$                     - 
84 - Programa de Formação do Patrimônio do 
        Servidor Público........................................NCz$                     - 

         88 - Transporte Rodoviário.............................NCz$       9.209.000,00 
 
TOTAL DA DESPESA POR PROGRAMAS......NCz$     81.617.646,00 
 
3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 



 
01 - Despesas Correntes.................................NCz$     36.234.096,00 
02 - Despesas de Capital.................................NCz$     45.383.550,00 
 
TOTAL DA DESPESA POR CATEGORIA..........NCz$     81.616.646,00 
 
4 - POR ÓRGAOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
PODER LEGISLATIVO 
 
01 - Câmara Municipal......................................NCz$      5.715.000,00 
 
PODER EXECUTIVO 
 
02 - Chefia do Executivo....................................NCz$      4.050.000,00 
03 - Órgãos de Colaboração com o Governo  
            Federal......................................................NCz$                    - 
03 - Fazenda.....................................................NCz$      1.622.000,00 
04 - Administração.............................................NCz$      7.660.266,00 
05 - Finanças.....................................................NCz$                    - 
06 - Educação e Cultura.....................................NCz$     18.950.000,00 
23 - Amortização de Empréstimos......................NCz$                      - 
24 - Transferência de Capital..............................NCz$       5.900.000,00 
25 - Outras Receitas de Capital..........................NCz$                      - 
 
 TOTAL DA RECEITA...................................NCz$      81.617.646,00 
 
Art. 3º - A Despesa será realizada segundo discriminação dos Quadros: Programas 

de trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento: 
 
1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
 
01 - Legislativo..........................................NCz$       5.715.000,00 
02 - Administração e Planejamento............NCz$     11.710.266,00 
03 - Fazenda.............................................NCz$       1.622.000,00 
04 - Agricultura.........................................NCz$                      - 
06 - Defesa Nacional e Segurança Pública.NCz$                      - 
07 - Desenvolvimento Regional..................NCz$                      - 
08 - Educação e Cultura............................NCz$      18.950.000,00 
10 - Habitação e Urbanismo.......................NCz$      25.650.400,00 
13 - Saúde e Saneamento..........................NCz$        8.760.980,00 
15 - Assistência e Previdência....................NCz$                      - 
16 - Transporte...........................................NCz$       9.209.000,00 
 
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES.......NCz$     81.617.646,00 
 
2 - POR PROGRAMAS 
 
01 - Processo Legislativo.............................NCz$       5.715.000,00 



02 - Administração......................................NCz$      11.710.266,00 
08 - Administração Tributária, Fazenda........NCz$        1.622.000,00 
14 - Produção Vegetal.................................NCz$                       -        
15 - Produção Animal..................................NCz$                       - 
30 - Segurança Pública................................NCz$                       - 
40 - Programas Integrados...........................NCz$                       - 
42 - Ensino do Primeiro Grau........................NCz$      18.950.000,00 
46 - Educação Física e Desporto..................NCz$                       - 
07 - Saúde e Saneamento.............................NCz$         8.760.980,00 
08 - Serviços Municipais...............................NCz$       34.859.400,00 
 
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃOS...........NCz$       81.617.646,00 
 
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 
I - Realizar, em qualquer mês do exercício, operações de Crédito por antecipação da 

Receita, até o limite de 5% (cinco por cento), da Receita estimada para o Exercício 
Financeiro - Art. 161 § Único da Constituição Estadual. 

 
II - Abrir Créditos Suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), das 

dotações do Orçamento da Despesa, nos termos do Artigo 7º da Lei nº 4.320/64; 
 
III - Incluir em seus programas de trabalho dotações necessárias para atender os 

encargos advindos da nova Constituição. 
 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1990, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
          GABINETE DO PREFEITO EM, 1º DE DEZEMBRO DE 1989. 
 
 
                               FLÁVIO GARCIA DA SILVEIRA NETO 
                                           Prefeito Municipal 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7 de          

20 de Novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 609/89, DE   /  /89 
 

"Aprova o Orçamento Plurianual de 
Investimentos  para o triênio de 
1990/1992". 

 
 
FLÁVIO GARCIA DA SILVEIRA NETO, Prefeito do Município de Coxim-MS., usando 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Coxim-MS, para 

o triênio de 1990/1992, em conformidade com o disposto no artigo 165 da Constituição 
Federal, prevê a aplicação de recursos no montante de NCz$ 1.270.739.400,00 (Hum 
bilhão, duzentos e setenta milhões, setecentos e trinta e nove mil e quatrocentos cruzados 
novos) assim distribuídos: 

 
                                                         APLICAÇÃO DE RECURSOS                                 
    DISCRIMINAÇÃO                                                                                           T O T 

A L    
                                                        1990                1991               1992                         
 
 1. OBRAS E INSTALAÇÕES  28.039.000,  168.234.000,  588.819.000,   

785.092.000,   
                                                                                  
 2. EQUIPAMENTOS E MATE-                                                          
    RIAL PERMANENTE            14.425.550,    86.553.300,  302.936.550,   

403.915.400,   
                                                                                  
 3. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS      2.900.000,    17.400.000,    60.900.000,      

81.200.000,   
                                                                                  
 4. TRANSFERÊNCIA   DE                                                            
    CAPITAL                                        19.000,         114.000,          399.000,           

532.000,   
 
  T  O  T  A  L                              45.383.550,  272.301.300,  953.054.550, 

1.270.739.400,   
 
Art. 2º - Os recursos destinados ao financiamento das despesas no triênio ocorrerão 

da seguinte forma: 
 
                                                        ORIGEM DOS RECURSOS                                
    DISCRIMINAÇÃO                                                                                           T O T 

A L    
                                                        1990              1991              1992                         
 1. RECEITAS PRÓPRIAS       8.033.445,     48.200.670,   168.702.345,    

224.936.460,   
                                                                                  



 2. OUTROS RECURSOS      37.350.105,  224.100.630,   784.352.205,  
1.045.802.940,   

                                                                                  
  T  O  T  A  L                            45.383.550,  272.301.300,   953.054.550,  

1.270.739.400,   
 
Art. 3º - A realização das despesas de capital obedecerá às normas estabelecidas 

para execução do respectivo orçamento anual. 
 
Art. 4º - Considera-se automaticamente reajustado o presente orçamento pelos 

procedimentos tomados para a execução do Orçamento Anual. 
 
Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor em 

1º de Janeiro de 1990. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 10 DE DEZEMBRO DE 1989. 

 
 
 
 
 

                               FLÁVIO GARCIA DA SILVEIRA NETO  
                                              Prefeito Municipal 
 
 
 
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 45 Inciso II da Lei nº 3.770 de  14 de 

setembro de 1.976, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos. 

 
ASSINATURA NO ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 610/89, DE 10/12/89 
 

"Dispõe  sobre  a  Autorização  para 
Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar." 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM-MS., faço saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a Suplementação 

do Orçamento Suplementado até setembro/89, em 90% (noventa por cento) para atender 
as insuficiências de dotações orçamentárias com base no artigo 43 da Lei 4.320/64. 

 
Art. 2º - O Orçamento  Suplementado   até  setembro/89  é  de  NCz$ 3.686.830,00 

(Três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e oitocentos e trinta cruzados novos). 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao 

dia 1º de outubro de 1989. 
 
DESPACHO: De conformidade do disposto no Artigo 78, da Lei Complementar  nº 7, 

de 20 de Novembro de 1.981, sanciono a presente Lei para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
 
 
 
               Gabinete do Prefeito em, 10 de Dezembro de 1989 
 
 
 
 
 
                                 Flávio Garcia da Silveira Neto    
                                           Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


