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LEI Nº 703/93, DE 08 DE FEVEREIRO DE 1993 
 

 "Dispõe sobre a Reorganização da 
Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Coxim e dá outras 
providências." 

 

MOACIR KOHL, Prefeito Municipal de Coxim-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Esta Lei reorganiza a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Coxim, a qual passa a ser constante desta Lei e seus Anexos. 

 

Art. 2º - Estrutura  Administrativa,  para  os efeitos desta Lei, é o resultado do 
trabalho de organização que busque dividir adequadamente a carga de trabalho a ser 
realizada, definir claramente, limites de autoridade e responsabilidade, caracterizar 
relações de subordinação e orientar a alocações dos recursos financeiros, humanos e 
materiais. 

 

Art. 3º - Para efeito desta Lei, conceitua-se como: 

 

I - PLANEJAR: Formular as políticas publicas municipais e escolher dentre as 
alternativas possíveis os objetivos, as diretrizes, os programas e os meios mais 
adequados a realização de um trabalho; 

II - COMANDAR: Dar ordens,  principalmente  por intermédio de instruções, ordens 
de serviço, portarias e outros atos semelhantes; 

III - EXECUTAR: Realizar o conjunto de atribuições,  deveres e responsabilidades: 

IV - COORDENAR: Harmonizar a ação dos diversos órgãos, serviços e atividades de 
organização, a fim de alcançar os objetivos desejados: 

V - CONTROLAR: Verificar se as ordens  foram cumpridas. 

 

Parágrafo Único - O controle deve ser  exercido permanentemente. 
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TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 4º - A organização dos serviços que compõem a estrutura administrativa da 
Prefeitura Municipal de Coxim, será regida pelas normas dispostas nesta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 5º - A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Coxim passa a ser 
composta dos órgãos seguintes, diretamente subordinados ao Chefe do Executivo: 

I - Órgãos de  Assistência  Direta  e  Imediata ao  Prefeito: 

               a) Gabinete do Prefeito; 

               b) Assessoria Jurídica; 

               c) Assessoria de Imprensa; 

               d) Assessoria de Promoção e Assistência Social. 

II - Órgão Colegiado: 

               a) Conselho Municipal de Saúde. 

III - Órgão Administrativo Geral: 

               a) Secretaria de Administração, Planejamento  e Finanças. 

IV - Órgãos de Administração Específica: 

               a) Secretaria de  Obras,  Viação  e Serviços   Urbanos; 

               b) Secretaria de  Educação, Cultura e Esportes; 

               c) Secretaria de Saúde e Higiene Pública; 

               d) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e  de Meio Ambiente. 

V - Órgãos de Colaboração com o Governo Federal: 

               a) Junta de Serviço Militar; 

               b) Unidade Municipal de Cadastro. 
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TÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA  

E IMEDIATA AO PREFEITO 

 

Art. 6º - Compete ao Gabinete assistir ao Prefeito Municipal administrativamente e 
em suas representações social e funcional e encarregar-se do preparo de despachos de 
seu expediente. 

Art. 7º - Compete a Assessoria Jurídica exercer atividades de Consultoria e 
Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo. 

Art. 8º - Compete a Assessoria de  Imprensa  promover a articulação das relações da 
Administração Municipal com os órgãos da Imprensa, analisar e selecionar os veículos de 
comunicação social mais adequados para os diferentes assuntos, problemas e posições 
da administração, planejar as campanhas de divulgações institucionais da Prefeitura, 
coordena as publicações dos atos administrativos e demais atividades que vierem a lhes 
serem cometidas pelo Prefeito Municipal no âmbito de sua competência. 

Art. 9º - Compete a Assessoria de Promoção e Assistência Social planejar, organizar, 
orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relacionadas a programas e 
medidas de promoção e assistência social com vistas a integração do indivíduo como 
cidadão e pessoa humana. 

 

CAPÍTULO II 

DO ÓRGÃO COLEGIADO 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Art. 10 - O Conselho Municipal  de  Saúde, vinculado a  Secretaria Municipal de 
Saúde e Higiene Pública, é o órgão deliberatório de caráter permanente, do Sistema Único 
de Saúde - SUS, no âmbito municipal, cujas decisões são proferidas de forma coletiva. 

Art. 11 - A Secretaria Municipal  de  Saúde  e Higiene  Pública é o órgão gestor de 
saúde do Município, cabendo ao seu maior dirigente a presidência do Conselho Municipal 
de Saúde. 

 

Art. 12 - Ao Conselho Municipal de Saúde compete: 

I - Aprovar o Plano Municipal de Saúde; 

II - Definir as providências de saúde; 

III - Estabelecer as diretrizes  a  serem observadas  na elaboração do Plano 
Municipal de Saúde; 
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IV - Atuar na formulação de estratégias  e  no controle de execução das ações de 
saúde; 

V - Aprovar a programação financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde 
acompanhando a  movimentação e o destino dos recursos; 

VI - Acompanhar, avaliar e  fiscalizar  os serviços de saúde prestados à população 
pelos órgãos e  entidades públicas e privadas integrantes do SUS no Município; 

VII - Definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de saúde, 
públicos e privados no âmbito do SUS; 

VIII - Definir critérios para a celebração de contratos ou convênios entre o Setor 
público e as  entidades privadas de saúde no que tange a prestação de serviços de saúde; 

IX - Apreciar previamente os contratos e convênios  referidos no inciso anterior; 

X - Estabelecer diretrizes quanto a localização e o tipo de Unidades prestadoras de 
serviços de  saúde, públicos e privados no âmbito do SUS; 

XI - Elaborar seu Regimento Interno; 

XII - Outras  atribuições  estabelecidas  em normas  complementares. 

Art. 13 - O Conselho Municipal de Saúde terá a seguinte  composição: 

 I - Nihil 

     a) Representante(s) da Secretaria de Saúde ou  órgãos equivalentes; 

     b) Representante(s)  do  Órgão  Municipal de  Finanças; 

     c) Representante(s) do Órgão de Educação; 

     d) Representante(s) do Órgão de Saneamento; 

     e) Representante(s) do Órgão do Meio Ambiente. 

II - Dos prestadores de serviços públicos e privados: 

     a) Representante(s) do SUS, no âmbito estadual ou federal existente no 
Município; 

       b) Representante(s) dos Prestadores privados  contratados pelo SUS; 

       c) Representante(s) dos Prestadores filantrópicos contratados pelo SUS. 

III - Dos trabalhadores do SUS: 

       a) Representante(s) das  entidades  de trabalhadores do SUS. 

IV - Dos Centros de  Formação  de Recursos Humanos para a Saúde: 

       a) Representante(s) das escolas, faculdades e universidades sediadas no 
município. 

V - Dos usuários: 

       a) Representante(s) das entidades ou associações comunitárias; 

       b) Representante(s) dos sindicatos e entidades patronais; 
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       c) Representante(s) dos sindicatos e entidades de trabalhadores; 

       d) Representante(s) das Associações de portadores de deficiências e patologias. 

Parágrafo Único - A  representação  social  do Conselho  Municipal de Saúde deve 
ser paritária  entre usuários e prestadores de serviços privados e públicos. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

Art. 14 - A Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças compete: planejar, 
organizar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades administrativas, a 
política municipal, assim como os programas e projetos afins a área financeira, 
orçamentária, fiscal, tributária, e demais funções relacionadas com o comando e controle 
das atividades de Planejamento da Administração Pública Municipal. 

Parágrafo Único - A Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças terá, 
para o desempenho de suas funções o seguinte desdobramento operacional e estrutura: 
divisão de Administração e Serviços Gerais; com Setor de Pessoal, Setor de Compras, 
Serviços Gerais e Almoxarifado; com Setor de Protocolo e Arquivo, Departamento de 
Finanças; com Setor de Tesouraria, Setor de Contabilidade e Execução Orçamentária e o 
Departamento de Planejamento e Tributação com Setor de Tributação, Setor de 
Fiscalização e Setor de Cadastro. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Art. 15 - A Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos compete planejar, 
comandar, executar, coordenar e controlar as realizações de obras e serviços públicos 
que contribuem para o desenvolvimento do Município e para a melhoria das condições de 
vida da população, observadas as áreas privativas da União ou Estado, atividades 
relacionadas com o Sistema Viário do Município, com a fiscalização e controle das obras 
particulares e de parcelamento urbano, com o controle e fiscalização de loteamento, com 
a manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos, com os serviços públicos 
concedidos na área que lhe é peculiar, com a limpeza pública, com a manutenção de 
logradouros públicos e outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Executivo no 
âmbito de sua competência. 

Parágrafo Único - A Secretaria  de Obras, Viação e Serviços Urbanos, terá para o 
desempenho de suas atribuições, o seguinte desdobramento operacional e estrutural: 
Departamento de Obras Públicas com  Setor de Projetos e Setor de Obras Públicas; 
Departamento de Serviços Urbanos, com Setor de Limpeza e Serviços Urbanos e Setor de 
Controle Urbanístico e Departamento de Estradas e Rodagem, com o Setor de Estradas  e 
Setor de Transporte. 
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Art. 16 - A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes compete planejar, comandar, 
executar, coordenar e controlar as atividades pertinentes a Secretaria, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua 
qualificação para o trabalho; garantindo a todos o pleno exercício dos direitos educacio-
nais e culturais e acesso as fontes de cultura nacional, estadual e municipal, apoiando e 
incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais, promovendo, estimu-
lando, orientando e apoiando a prática e a difusão de educação física e do desporto, 
formal e não formal, observando as normas federais e estaduais. 

Parágrafo Único - A Secretaria de  Educação,  Cultura e  Esportes terá, para o 
desempenho de  suas funções, o seguinte desdobramento operacional e estrutural: 
Departamento de Educação e Cultura, com Setor de Educação e Setor de Cultura: 
Departamento de  Esportes e Lazer, com Setor de Esportes e Lazer e Setor de Eventos 
Especiais. 

Art. 17 - A Secretaria de Saúde e Higiene Pública  compete: planejar, comandar, 
executar, coordenar e controlar as atividades pertinentes a Secretaria, com o objetivo de 
reduzir os riscos de doenças e outros agravos; e de acesso universal e igualitário as ações 
e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação, garantindo às pessoas e 
a coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

Parágrafo Único - A Secretaria de Saúde  e  Higiene Pública terá, para o 
desempenho de suas  funções, como desdobramento estrutural e operacional o 
Departamento de Saúde, com Setor de Saúde, Setor de Enfermagem e Departamento de 
Higiene e Vigilância Sanitária, com Setor de Higiene Pública e Setor de Vigilância 
Sanitária.. 

Art. 18 - A Secretaria de  Desenvolvimento  Econômico e Meio Ambiente compete: 
planejar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar e executar as atividades pertinentes 
a Secretaria, desenvolver a política de crescimento econômico nas áreas específicas de 
indústria, comércio, fomento agropecuário, turismo e meio ambiente, assim como os 
programas e projetos afins com a área. 

Parágrafo Único - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 
terá, para o desempenho de suas funções o seguinte desdobramento  estrutural: 
Departamento de Indústria e Comércio, Departamento de Fomento Agropecuário e 
Departamento de Turismo e Meio Ambiente. 

 

CAPÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL 

 

Art. 19 - A Junta do Serviço Militar é  o  órgão representativo da Unidade Superior 
afim do Governo Federal e compete-lhe o atendimento aos munícipes relativo ao 
alistamento e regularização do serviço municipal(sic). 

Parágrafo Único - A Unidade Orgânica de que trata  este artigo rege-se por normas 
específicas  do Governo Federal, sob a responsabilidade do Prefeito, que designará 
servidores para sua execução e controle. 
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Art. 20 - A Unidade Municipal de Cadastro é responsável pela assistência prestada 
aos contribuintes do Imposto Territorial Rural - ITR, a cargo do INCRA, e compete-lhe as 
atividades dispostas em convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e o Instituto 
Nacional de  Colonização e Reforma Agrária. 

Parágrafo Único - A Unidade de  que  trata  este artigo   rege-se por normas 
específicas do Governo Federal, sob a responsabilidade do Prefeito, que designará 
servidores para sua execução e controle. 

 

TÍTULO IV 

DA DIREÇÃO DOS ÓRGÃOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

DOS DIRIGENTES 

 

Art. 21 - Os órgãos componentes  da  Estrutura Administrativa serão dirigidos: 

I - O Gabinete, por Chefe de Gabinete; 

II - A Assessoria Jurídica, por Assessor Jurídico; 

III - A Assessoria de Imprensa, por Assessor de Imprensa; 

IV - A Assessoria de Promoção e Assistência Social,  por Assessor de Promoção e 
Assistência Social; 

V - O Conselho Municipal de Saúde, pelo Secretário  Municipal de Saúde; 

VI - A Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, por Secretário de 
Administração,  Planejamento e Finanças; 

VII - A Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, por Secretário de Obras, 
Viação e Serviços Urbanos; 

VIII - A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, por Secretário de Educação, 
Cultura e Esportes; 

IX - A Secretaria de Saúde e  Higiene  Pública, por  Secretário de Saúde e Higiene 
Pública; 

X - A Secretaria de  Desenvolvimento  Econômico e  Meio Ambiente, por Secretário 
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; 

XI - A Junta do Serviço Militar, por Chefe  de Núcleo; 

XII - A Unidade Municipal de Cadastro, por Chefe de Núcleo; 

XIII - Os Departamentos, por Diretor de Departamento; 

XIV - As Divisões, por Chefe de Divisão; 

XV - Os Setores, por Chefe de Setor. 
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TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

 

Art. 22 - Fica o Prefeito Municipal de Coxim autorizado  a: 

I - Instituir mecanismo  de  natureza transitória,  no âmbito da Prefeitura, com o 
objetivo de solucionar problemas específicos ou necessidades emergenciais da 
Administração Pública; 

II - Expedir o Regimento Interno,  no  prazo  de 90  (noventa) dias a contar da 
publicação desta  Lei; 

III - Proceder antecipações salariais aos servidores públicos municipais, concedendo-
lhes reajustes  e recuperações salariais, observados critérios de conveniência e 
oportunidade para a Administração Pública. 

Art. 23 - O Regimento Interno conterá expressamente: 

I - A composição orgânica  da  Prefeitura  com seu  desdobramento estrutural; 

II - A competência de  atribuições  dos  órgãos em  todos os níveis; 

III - As competências  e  atribuições  dos titulares  dos órgãos; 

IV - O procedimento da substituições dos titulares dos órgãos; 

V - As normas de trabalho  que, por  sua natureza, não devem constituir disposições 
em separado; 

VI - Outras disposições que  regulam  os postulados  desta Lei. 

Parágrafo Único - No Regimento Interno ou por Decreto,  o Prefeito Municipal poderá 
delegar  competência às diversas autoridades da hierarquia municipal, sendo indelegáveis 
àqueles que são de sua exclusiva competência, conforme disposto na Lei Orgânica 
Municipal e demais legislações pertinentes. 

Art. 24 - As Unidades Orgânicas  da  Prefeitura deverão funcionar perfeitamente 
articulados entre si, em regime de mútua colaboração. 

Art. 25 - A Prefeitura dará atenção especial ao treinamento e aperfeiçoamento de 
seus funcionários, executando-os na medida de suas disponibilidades financeiras e de 
suas conveniências administrativas. 

Art. 26 - Esta Lei entrará em vigor na data de usa  publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01 de janeiro de 1993. 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de Fevereiro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 705/93, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a Concessão de Crédito 
Educativo 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: 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Esta Lei institui o Crédito  Educativo  a ser concedido a estudantes do 
Município de Coxim, para cursos de nível superior ou universitário, que preencham os 
requisitos e exigências decorrentes da presente Lei. 

Art. 2º - Crédito Educativo para efeitos desta Lei, é a concessão de ajuda financeira 
pelo Município de Coxim, a estudantes de nível superior ou equivalente. 

Art. 3º - O Crédito Educativo concedido  será  para cobertura de até 50% (cinqüenta 
por cento) do valor de cada prestação mensal. 

Art. 4º - A devolução ao Município de Coxim, pelo Crédito Educativo concedido, é de 
caráter obrigatório e dar-se-á após 12 (doze) meses de conclusão do curso pelo 
beneficiário do crédito, devendo ocorrer em igual proporção e mesmo número de parcelas 
recebidas na concessão do Crédito Educativo. 

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal baixará a regulamentação desta Lei, no prazo 
de 30 (trinta) dias. 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de usa publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 9 de Fevereiro de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 706/93, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre o Reajuste dos 
Vencimentos dos Funcionários da 
Câmara Municipal de Coxim  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 Presidente da Câmara Municipal de Coxim, autorizado a reajustar os 
vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal, de conformidade com o Projeto de Lei 
nº 002/93, do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de usa  publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de janeiro de 1993. 

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 9 de Fevereiro de 1993. 

 

 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 707/93, DE 10 DE MARÇO DE 1993 
 

"Institui o Arquivo de Declaração de 
Bens 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 - Para o cumprimento das disposições da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 
1992, fica criado junto ao Serviço de pessoal da Prefeitura e da Câmara Municipal de 
Vereadores, respectivamente, o arquivo de Declaração de Bens dos agentes públicos do 
Município. 

§ 1º - A Declaração de Bens obedecerá às disposições do artigo 13 e seus §§, da Lei 
referida no "caput" deste artigo, devendo ser atualizado até 15 de março de cada ano. 

§ 2º - Os pedidos de cópias ou  Certidão  de Declaração de Bens do agente público 
serão determinados pela autoridade própria e são acessíveis a qualquer cidadão. 

§ 3º - A requisição de cópia de Declaração de Bens feita pelo Presidente da 
Comissão de Inquérito, será atendida de imediato, sem necessidade de processamento. 

Art. 2º - Nenhum agente público do  Município  que não tenha apresentado ou 
atualizado a Declaração de Bens poderá perceber remuneração enquanto não atender à 
imposição legal. 

Art. 3º  - Dentro de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei, todos os agentes públicos 
do Município, apresentarão sua Declaração de Bens, e os que já tenham apresentado, a 
atualização. 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de Março de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 708/93, DE 10 DE MARÇO DE 1993 
 

"Declara de Utilidade Pública a 
PATRULHA MIRIM DE COXIM-MS." 

 
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 declarada de Utilidade Pública, a PATRULHA MIRIM DE COXIM-MS., 

entidade filantrópica, sem caráter político, racial ou religioso, destinada a congregar todas as 
crianças e adolescentes, para educá-los intelectual, moral e cívica, baseando-se no trabalho, 
honestidade, respeito aos mais velhos e às Leis, no amor a Deus e ao próximo. 

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

em contrário. 
 
 
 
    Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de Março de 1993. 
 
 
 
 
 
                                             Moacir Kohl 
                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 709/93, DE 10 DE MARÇO DE 1993 
 

"Dispõe sobre nova denominação do 
nome de Rua, 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 dar nova denominação à 
Rua Senhor Divino, localizada na Vila Bucker, nesta cidade, para RUA MÁRCIO 
PORTELA LIMA. 

 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado  a locar recursos no Orçamento 
vigente para cobrir despesas com a colocação de placas indicativas na Rua Márcio Portela 
Lima. 

 

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

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de Março de 1993. 

 

 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 710/93, DE 10 DE MARÇO DE 1993 
 

"Dispõe sobre denominação de Avenida 
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 
MÁRCIO LIMA NANTES, a estrada localizada no trecho compreendido entre a Rua Hercu-
lano Pena, até o Córrego Criminoso, nesta cidade. 

 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a locar recursos no Orçamento 
vigente para cobrir despesas com a colocação de placas indicativas na Avenida Márcio 
Lima Nantes. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de Março de 1993. 

 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 711/93, DE 17 DE MARÇO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a Criação da Banda 
Municipal de Coxim 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 criada a Banda Municipal de Coxim, com a denominação de "BANDA 
MUNICIPAL ZACARIAS MOURÃO", com sede e foro nesta cidade de Coxim-MS. 

Art. 2º - Para efeitos  desta  lei,  conceitua-se Banda Municipal, o conjunto de 
músicos e seus instrumentos reunidos em local e hora definidos, executando marchas, 
retretas, alvoradas, o Hino Nacional Brasileiro, o Hino do Estado, o Hino do Município e 
demais canções atinentes à sua especialidade. 

Art. 3º - A Banda Municipal  de  Coxim,  é  composta de inicialmente, 10 (dez) 
músicos instrumentistas, podendo, à medida do possível, ser aumentado até atingir o 
número ideal exigido para a execução da tarefa. 

Art. 4º - Os instrumentos de que trata o artigo anterior poderão ser de sopro e de 
percussão, conforme Anexo I desta Lei. 

Art. 5º - Participarão da Banda Municipal, músicos advindos de quaisquer entidades 
religiosas, desde que não impliquem em prejuízos morais ou firam os princípios 
estatutários da entidade a que pertençam. 

Art. 6º - A Banda Municipal, salvo interesse relevante, terá a finalidade precípua de 
abrilhantar os eventos festivos da União, Estado e Município, em suas datas e 
comemorações cívicas. 

Art. 7º - A regência da orquestra, as aulas práticas e teóricas necessárias ao bom 
desempenho musical, ficarão a cargo de pessoa devidamente qualificada ou que 
demonstre aptidão e interesse musicais. 

Art. 8º - O Poder Executivo Municipal, baixará Decreto instituindo o uniforme padrão 
a ser usado pelos componentes da Banda Municipal, por ocasião das apresentações e 
comemorações cívicas. 

Art. 9º - (Vetado) 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de usa  publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de Março de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 712/93, DE 17 DE MARÇO DE 1993 
 

"Dispõe sobre o Feriado Municipal do 
dia 19 de março, em consagração ao 
Padroeiro do Município." 

 

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 instituído Feriado Municipal, no dia 19 de março, em consagração a São 
José, Padroeiro do Município. 

 

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

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de Março de 1993. 

 

 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 713/93, DE 17 DE MARÇO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Suplementar destinados à Câmara 
Municipal de Coxim, 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 abrir Créditos Suplementares 
no valor de Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para atender as 
seguintes programações de despesas, da Câmara Municipal: 

 

I - Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL 

              01001 2001 - MANUTENÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA 

              ELEMENTOS DE DESPESA: 

              3.1.2.0................................................................. Cr$    90.000,00 

              3.1.3.1................................................................. Cr$    70.000,00 

              3.1.3.2................................................................. Cr$    50.000,00 

              4.1.2.0................................................................. Cr$  140.000,00 

              T O T A L............................................................ Cr$   350.000,00 

 

Art. 2º - A contrapartida dos recursos para a abertura do Crédito Suplementar de que 
trata a presente Lei, dar-se-á com fulcro no art. 43, § 1º, incisos I a IV da Lei Federal nº 
4.320 de 17 de março de 1964. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de Março de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 714/93, DE 14 DE ABRIL DE 1993 
 

"Dispõe sobre a Criação, Instalação e 
Construção do Hospital Municipal, 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 criado  o Hospital  Municipal  de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 
denominado "FAUSTINA CÂNDIDA DE JESUS" com o objetivo de dar o adequado a-
tendimento aos usuários residentes no Município e região de Coxim.  

 

Art. 2º - Fica o Chefe do  Poder  Executivo Municipal,  autorizado a proceder os 
investimentos necessários à consecução do objetivo estabelecido no artigo anterior, e 
para tanto, fica autorizada a abertura de Crédito Especial, na forma do estabelecido nos 
artigos 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, a fim de atender as despesas de construção e 
instalação do Hospital. 

 

Parágrafo Único - Os recursos que serão utilizados para  a abertura do Crédito 
Especial, serão os que forem liberados através do Convênio, com destinação específica. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de Abril de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 715/93, DE 31 DE MARÇO DE 1993 
 

"Altera a redação do artigo 3º, Incisos I 
ao V da Lei Municipal nº 652/91, de 
23/05/91, 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 - O artigo 3º, Incisos I ao V, da Lei Municipal  nº 652/91 de 23 de maio de 
1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

          "Art. 1º - O Conselho Municipal  de  Saúd e  terá a  seguinte composição: 

               I - Do Governo Municipal: 

                    a) Representante da Secretaria Municipal de Saúde Pública; 

                    b) Representante do Departament o Municipal de Finanças; 

                    c) Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes; 

                    d) Representante da Secretaria Municipal de Turismo e Meio  

                        Ambiente; 

                    e) Representante da Secretaria Municipal de Obras, Viação e  

                        Serviços Urbanos. 

              II - Dos Trabalhadores do SUS: 

                    a) Representante do Centro de S aúde; 

                    b) Representante do Departament o Municipal de Higiene e  

                        Vigilância Sanitária. 

             III - Dos Prestadores de Serviços: 

                    a) Representante da Agência Reg ional de  Saúde; 

                    b) Representante da Santa Casa de Coxim. 

              IV - Dos Usuários: 

                    a) Representante da Sociedade B eneficente de Coxim; 

                    b) Representante da Loja Maçôni ca Acácia de Coxim; 

                    c) Representante do Lions  Club e  de Coxim; 

                    d) Representante da Loja Maçôni ca Amor e Justiça; 

                    e) Representante da Associação Comercial de Coxim; 

                    f) Representante da APAE; 



20 

                    g) Representante do  Sindicato  Rural de Coxim; 

                    h) Representante da Prelazia de  Coxim; 

i)  Representante do Sindicato dos Servidores Públi cos Municipais 
de Coxim. 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 31 de Março de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 716/93, DE 31 DE MARÇO DE 1993 
 

"Autoriza a abertura de Crédito Especial 
que especifica, 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 abrir Crédito Especial de Cr$ 
2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) para atender a seguinte 
programação de despesas, não previstas no Orçamento para 1993. 

 

Parágrafo Único -  Cr$ 2.500.000.000,00  (dois  bilhões e quinhentos milhões de 
cruzeiros) à  Secretaria Municipal de Saúde, Promoção e Assistência      Social, para 
compor o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Programa 13754282.027 - transferência ao 
Fundo Municipal de Saúde, elementos de despesa 3214 - Contribuições a Fundos. Cr$ 
1.500.000.000,00 (hum bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros) e elemento 4.3.1.3 - 
Contribuições a Fundos Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros), tendo como 
contrapartida os recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, que deverão compor o 
elenco      das Receitas do Município. 

 

Art. 2º - Fica aprovado o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, que estima a 
Receita e fixa a Despesa para o Exercício de 1993 em Cr$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões 
e quinhentos milhões de cruzeiros) conforme quadros anexos. 

 

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

 

        Gabinete do Prefeito Municipal, 31 de Março de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 717/93, DE 14 DE ABRIL DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
firmar Convênio com o Município de 
Alcinópolis e dá outras providências." 

 

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 - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar Convênio com o 
Município de Alcinópolis-MS., para a concessão do maquinário desta Municipalidade, para 
auxiliar na recuperação da malha viária daquele Município. 

 

Art. 2º - Deverão ser obrigatoriamente parte integrante do Convênio citado no artigo 
anterior, cláusulas que disponham sobre: 

I - O prazo de duração, para a  concessão  de tais  serviços, onde devem ser 
observados os critérios de necessidade e o tempo necessário para     que o Município 
beneficiado possa adquirir a sua própria frota. 

II - Liberdade de decisão para a Prefeitura Municipal de Coxim, de cancelar a 
concessão dos serviços em natureza, quando for constatado que a ação em mérito esteja 
sendo prejudicial ao desenvolvimento normal das metas de trabalho programadas pela 
Administração Municipal. 

 

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

 

        Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de Abril de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 718/93, DE 20 DE ABRIL DE 1993 
 

 "Altera as disposições  da  Lei nº 685, 
de 16 de  julho de 1992 e dá  outras 
providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - O Instituto Municipal de Previdência de Coxim-MS, de que trata a Lei nº 685, 
de 16 de julho de 1992, passa a se denominar “Instituto Municipal de Assistência Social de 
Coxim - IMASC”, e reger-se-á pelas disposições contidas nesta Lei. 

 

Art. 2º - O artigo 2º e seu parágrafo único da Lei nº 685, de 16 de julho de 1992, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 2º - O Instituto Municipal de Assistência Social de Coxim - 
IMASC é órgão dotado de personalidade jurídica própria, com autonomia  
administrativa e financeira e se destina a assegurar a Assistência Social 
aos servidores municipais  e seus dependentes, administrando nesse 
sentido as políticas e os  recursos do Fundo Municipal de Assistência 
Social. 

Parágrafo Único - Na  medida em que a  sua  situação  econômica  o  
permita, poderá o IMASC, propiciar a seus beneficiários outras regalias de 
natureza social, que serão  devidamente  regulamentadas pelo Conselho 
Administrativo da Entidade”. 

 

Art. 3º - Em todo contexto da Lei 685, de 16 de julho de 1992, que prevalecer em 
vigor, substituir-se-á a denominação do Instituto e respectiva sigla, na forma disposta no 
artigo 1º desta Lei. 

 

 

 

 

 



24 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO IMASC 

SEÇÃO I 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 4º - A Organização Administrativa do IMASC compreenderá: 

I - Órgão de Deliberação Coletiva: 

        a) Conselho Administrativo; 

II - Órgão de Direção: 

         a) Diretoria Executiva. 

III - Unidades Subdivisionais de Execução: 

          a) Setor de Assistência Social; 

          b) Setor Administrativo; 

          c) Setor de Contabilidade; 

          d) Setor de Tesouraria. 

Parágrafo Único - O IMASC será vinculado e supervisionado pela Secretaria 
Municipal de Administração, que lhe propiciará o necessário apoio administrativo. 

 

SEÇÃO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 5º - O Conselho Administrativo do IMASC será composto: 

I - pelo Secretário Municipal de Administração que o presidirá; 

II - pelo Diretor Executivo do IMASC; 

III - por um representante da Câmara Municipal; 

IV -  pelo Secretário Municipal de Saúde; 

V - pelo Assessor Jurídico da Prefeitura; 

VI - por dois representantes indicados pela entidade de classe dos servidores 
municipais. 

§ 1º - Os titulares representadores da Prefeitura no Conselho Administrativo, 
indicarão os seus suplentes e a entidade de classe dos servidores, também o fará quando 
da indicação dos titulares. 

§ 2º - Nos impedimentos eventuais do Presidente do Conselho Administrativo, 
assumirá, o Secretário Municipal da Saúde e, nos impedimentos deste, o Assessor 
Jurídico. 
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§ 3º - As funções dos membros do Conselho Administrativo não são remuneradas 
sob qualquer título. 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 6º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Coxim, 
com natureza, individualição contábil e gestão autônomas e destina-se à prestação de 
serviços médicos-assistenciais aos servidores públicos municipais. 

Art. 7º - A gestão do Fundo será exercida pelo Instituto Municipal de Assistência 
Social de Coxim - IMASC, com apoio do Conselho Administrativo e de seus órgãos 
subdivisionais de execução. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DO IMASC 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 8º - Compete ao Conselho Administrativo: 

I - apreciar e aprovar: 

    a) a política de Assistência Social dos servidores municipais; 

    b) a Proposta Orçamentária Anual do Fundo; 

    c) os Planos Assistenciais; 

    d) os Relatórios Anuais de atividades do Fundo; 

    e) a Prestação de Contas do Fundo. 

II - proceder o controle das ações sociais e assistenciais em todos os níveis; 

III - encaminhar mensalmente à Contabilidade da Prefeitura até o dia 15 do mês 
subseqüente com o seu Parecer, os Balancetes acompanhados dos respectivos 
comprovantes. 

IV - elaborar seu Regimento Interno; 

V - aprovar o Quadro de Pessoal do IMASC;  

VI - deliberar sobre as operações de aplicações das reservas do Fundo. 
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SEÇÃO II 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 9º - À Diretoria Executiva auxiliada pelas suas unidades subdivisionais, incumbe: 

I - gerir as atividades do Fundo; 

II - comparecer às Sessões do Conselho Administrativo; 

III - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Administrativo; 

IV - apresentar ao Conselho Administrativo: 

      a) até o dia 15 de agosto de cada ano a Proposta Orçamentária do Fundo para o 
próximo exercício; 

      b) até 10 de fevereiro de cada ano o Balanço Geral do Fundo, juntamente com o 
Relatório Anual; 

      c) os Balancetes mensais. 

V - administrar os recursos humanos e materiais do IMASC; 

VI - despachar processos e outros documentos que lhe sejam submetidos; 

VII - movimentar as contas bancárias do Fundo, juntamente com o responsável pelo 
serviço de Tesouraria; 

VIII - expedir instruções necessárias ao funcionamento do Fundo; 

IX - exercer outras funções afins que lhe sejam delegadas ou determinadas pelo 
Conselho Administrativo; 

X - praticar todos os demais atos de administração. 

 Art. 10 - As atribuições dos órgãos subdivisionais de execução serão objeto do 
Regimento Interno do IMASC a ser aprovado pelo Conselho Administrativo. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RECEITAS DO FUNDO E RECOLHIMENTO DE 

CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES 

SEÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO DAS RECEITAS 

 

Art. 11 - Constituirão Receita do Fundo Municipal de Assistência Social: 

I - a contribuição mensal obrigatória dos servidores da administração direta, 
autarquias e fundações instituídas pelo Poder Público Municipal, igual a 8% (oito por 
cento) das respectivas remunerações; 
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II - a contribuição mensal dos servidores da Câmara Municipal igual a 8% (oito por 
cento) das respectivas remunerações; 

III - a contribuição mensal dos beneficiários facultativos, igual a 8% (oito por cento) 
das respectivas remunerações ou subsídios; 

IV - os auxílios, subvenções ou transferências dos Governos Federal e Estadual; 

V - os rendimentos das aplicações realizadas com recursos do Fundo; 

VI - os materiais que lhe forem doados pelo serviço público, e que a administração 
do Fundo poderá dar o destino que seja do seu interesse; 

VII - as doações, legados e rendas eventuais; 

VIII - quaisquer outras receitas que legalmente lhe sejam incorporadas. 

§ 1º - Para os efeitos do disposto nos incisos I e II deste artigo, considera-se 
remuneração, o vencimento, o subsídio ou o salário mensal, acrescidos dos adicionais por 
tempo de serviço, gratificações de função, de risco de vida e de insalubridade. 

§ 2º - Não se considera para os efeitos dos Incisos I e II deste artigo, as gratificações 
eventuais ou por serviços extraordinários, os recebimentos de natureza indenizatória, tais 
como: diárias de viagem, ajuda de custo e gratificação de representação. 

§ 3º - Para determinação da remuneração sujeita à dedução da Contribuição ao 
Fundo de Assistência Social, tomar-se-á a importância referente ao mês normal 
trabalhado, não levando-se em conta as deduções ou a parte não paga por falta de 
freqüência, ou em decorrência de penalidade aplicada ao servidor; 

§ 4º - Em caso de acumulação de cargos, permitidas em lei, a base de cálculo da 
contribuição para o Fundo, será a soma das remunerações percebidas. 

 

SEÇÃO II 

DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES 

     

Art. 12 - As receitas do Fundo de Assistência Social de que trata esta Lei e as 
importâncias a qualquer título arrecadadas, serão depositadas em estabelecimento 
bancário credenciado pelo Conselho Administrativo. 

§ 1º - Paralelamente ao recolhimento das contribuições em consignação, será 
enviado ao Conselho Administrativo, a relação dos servidores com os descontos 
efetuados. 

§ 2º - Os descontos em consignação a favor do Fundo Municipal de Assistência 
Social, serão recolhidos à Instituição Financeira credenciada, no prazo máximo, de até 48 
(quarenta e oito) horas após a conclusão do pagamento dos servidores municipais. 

§ 3º - Os recursos financeiros do Fundo serão movimentados através de contas e 
sub-contas abertas em instituições bancárias, com  a denominação específica do Fundo 
de Assistência Social. 
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CAPÍTULO VI 

DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DO FUNDO 

     

Art. 13 - As receitas arrecadadas pelo Fundo de Assistência Social., não poderão em 
hipótese alguma, ter aplicação diversa da estabelecida nesta lei, sendo nulos de pleno os 
atos que violaram(sic) este preceito, sujeitando seus autores à sanções disciplinares 
cabíveis. 

 

SEÇÃO I 

DO ORÇAMENTO E SUA EXECUÇÃO 

   

Art. 14 - O Orçamento Anual do Fundo de Assistência Social observará os preceitos 
regulamentares pertinentes e basear-se-á em dois princípios fundamentais: 

I - a previsão do resultado  econômico, compreendendo a receita e a despesa; 

II - a previsão do resultado financeiro, compreendendo os recursos e os 
investimentos; 

Art. 15 - Na elaboração e na execução orçamentária do Fundo, serão estimadas 
dotações com o propósito de atender as despesas com benefícios e as correspondentes 
aos gastos de manutenção. 

Parágrafo Único - Não poderá ser efetuada despesas algumas, nem qualquer 
inversão de reservas, sem dotação própria e suficiente. 

Art. 16 - As despesas com a  administração do Fundo, compreendendo pessoal, 
material e serviços gerais não poderão exceder, em hipótese alguma, o percentual de 30% 
(trinta por cento) proveniente das contribuições dos beneficiários do Fundo, excluídas para 
este fim, todas as demais. 

Art. 17 - A Proposta Orçamentária para o exercício seguinte, do Fundo, deverá ser 
submetida pelo Diretor Executivo ao Conselho Administrativo até 15 de agosto, cuja 
aprovação deve estar ultimada até 30 de agosto. 

 

SEÇÃO II 

DA CONTABILIDADE E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 18 - A Contabilidade do Fundo de Assistência Social, será executada com 
respaldo nas normas de Direito Financeiro Público vigente. 

Art. 19 - A escrituração contábil das contas de cada exercício será encerrada a 31 de 
dezembro, compreendendo as despesas empenhadas até essa data. 

§ 1º - Com base no disposto neste artigo proceder-se-á a apuração do resultado do 
exercício e ao levantamento do Balanço Geral do Fundo. 
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§ 2º - O Balanço Geral do Fundo, instruído com todas as peças e elementos exigidos 
na norma vigente será apresentado pelo Diretor Executivo ao Conselho Administrativo do 
Fundo, até dia 10 de fevereiro do ano seguinte. 

§ 3º - Até o dia 15 do mês de fevereiro o Balanço do Fundo devidamente aprovado 
pelo Conselho Administrativo deverá ser enviado à Contabilidade da Prefeitura para 
incorporação, no Balanço Geral do Poder Executivo. 

§ 4º - Os valores positivos dos recursos do Fundo de Assistência Social, apurados no 
Balanço, no final de cada exercício, serão transferidos para o exercício seguinte a crédito 
do mesmo Fundo. 

Art. 20 - O Fundo de Assistência Social observará, nos termos da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964, normas peculiares de controle, prestação e tomada de 
contas, conforme dispuser em Regulamento. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO 

SEÇÃO I 

DOS BENEFICIÁRIOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS 

 

Art. 21 - São beneficiários obrigatórios do Fundo Municipal de Assistência Social, 
todos os servidores da Prefeitura, da Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. 

Parágrafo Único - São também beneficiários obrigatórios os inativos e pensionistas, 
cujas aposentadorias e pensões, são arcadas pela Prefeitura ou Câmara Municipal. 

Art. 22 - São segurados facultativos o Prefeito Municipal, os Vereadores e os 
ocupantes de Cargos em Comissão que não sejam titulares de cargos efetivos do Quadro 
da Prefeitura ou da Câmara Municipal ou das Autarquias ou das Fundações Públicas 
Municipais. 

Art. 23 - A filiação obrigatória do servidor ao Fundo Municipal de Assistência Social 
se dará na data do início ou reinício do exercício no cargo. 

Art. 24 - Os beneficiários referidos no artigo 21, perderão esta qualidade ao deixarem 
de exercer as atividades que o submetem ao regime desta lei. 

Art. 25 - Os beneficiários facultativos perderão tal qualidade ao deixarem de recolher, 
por três meses consecutivos as contribuições para com o Fundo. 

Art. 26 - O servidor afastado do serviço sem vencimento, conservará sua condição 
de beneficiário, desde que recolha ao Fundo sua contribuição, na forma desta lei. Caso 
contrário, respeitado o período de três meses contados do afastamento, perderá o 
benefício. 
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SEÇÃO II 

DOS DEPENDENTES DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Art. 27 - São considerados dependentes dos beneficiários, para os efeitos desta lei: 

I - a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de cinco anos, os 
filhos de qualquer condição menores de 21 anos ou inválidos; 

II - o pai inválido e mãe; 

§ 1º - Equiparam-se aos filhos, mediante declaração do beneficiário: 

              a) o enteado; 

              b) o menor que, por decisão judicial, encontre sob sua guarda; 

              c) o menor que se acha sob sua tutela. 

§ 2º - Não terá a condição de dependente o cônjuge desquitado ao qual tenha sido 
assegurado a percepção de pensão de alimentos, nem a esposa que voluntariamente 
tenha abandonado, sem justo motivo o lar conjugal, e a este tenha se recusado a voltar, 
desde que reconhecida essa situação por sentença judicial. 

§ 3º - O cônjuge excluído por força do disposto no parágrafo anterior, poderá 
readquirir a condição de dependente desde que expressamente declarado pelo 
beneficiário perante a administração do Fundo. 

§ 4º - A dependência da esposa, da companheira, do marido inválido e dos filhos até 
21 anos é presumida, a dos demais deverá ser comprovada. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS BENEFÍCIOS 

 

Art. 28 - Serão prestados com recursos do Fundo de Assistência Social, serviços 
clínicos, cirúrgico-hospitalares, serviços odontológicos e farmacêuticos, em ambulatórios, 
hospitais, sanatórios, consultórios, clínicas e domicílios, com a amplitude que os recursos 
do Fundo permitirem. 

§ 1º - Os benefícios de que trata este artigo serão prestados mediante contratos, 
ajustes ou convênio com profissionais em medicina, odontologia e estabelecimentos da 
espécie. 

§ 2º - A Prefeitura oferecerá, também os benefícios assistenciais através das 
Unidades de Saúde Municipais que serão supridas para tanto com recursos do Fundo. 

§ 3º - As modalidades de prestação de benefícios serão estabelecidas em instruções 
baixadas pelo Conselho Administrativo do IMASC. 
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CAPÍTULO IX 

DO QUADRO DE PESSOAL DO IMASC 

 

Art. 29 - O Quadro de Pessoal do IMASC observará o sistema adotado pela 
Prefeitura Municipal de Coxim, conforme dispõe o artigo 39 da Constituição Federal. 

Art. 30 -  Para os efeitos desta lei ficam criados os seguintes Cargos de Provimento 
em Comissão e Função de Confiança no IMASC. 

I - Cargos em Comissão: 

          - Diretor Executivo - DAS-2 (1) 

II - Funções de Confiança: 

           - Chefe de Setor - DAI-2 (4) 

Art. 31 - O regime jurídico prevalente será o estatutário com as prerrogativas nele 
contidas, inclusive, para contratações por prazo determinado para atender necessidade 
temporária. 

Art. 32 - Poderão ser requisitados funcionários efetivos do Quadro da Prefeitura para 
compor o Quadro o IMASC, cujos serviços serão considerados, para todos os efeitos, 
como sendo o da própria repartição de origem. 

Art. 33 - As despesas com pessoal e manutenção do IMASC relativamente a 
administração do Fundo de Assistência Social, razão, inclusive de sua existência, 
observará as disposições contidas no art. 16 desta Lei. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 34 - O Regulamento necessário à execução desta lei, será aprovado pelo 
Conselho Administrativo, baixado pelo Prefeito Municipal. 

Art. 35 - Os casos omissos na presente Lei serão resolvidos pelo Conselho 
Administrativo, observados os preceitos regulamentares em vigor. 

Art. 36 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário em especial as constantes dos artigos 4º e 104 e seus 
parágrafos da Lei nº 685, de 16 de junho de 1992. 

 

              Coxim-MS., 20 de abril de 1993 

 

MOACIR KOHL 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 719/93, DE 26 DE ABRIL DE 1993 
 

"Autoriza a abertura de Crédito Especial 
que especifica, e dá outras 
providências." 

 

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 - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um Crédito Especial no 
valor de Cr$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) para 
atender a seguinte programação de despesas, não previstas no Orçamento para 1993. 

I - Cr$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e  quinhentos milhões de cruzeiros) ao 
Gabinete do Prefeito, para compor o Fundo de Assistência Social, a ser administrado pelo 
Instituto Municipal de Assistência Social, Programa 15814862.026 - Assistência Social 
Geral, Elemento de Despesa 3214 - Contribuições a Fundos, Cr$ 2.400.000.000,00 (dois 
bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros) e Elemento  4313 - Contribuições a Fundos 
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), tendo como contrapartida os recursos de 
contribuições sociais Código da Receita  

1210.30.00 - Contribuições dos Empregadores e dos Trabalhadores para a 
Seguridade Social.  

1210.30.01 - Contribuições  do  Trabalhador,  no   valor    de   Cr$ 2.496.000.000,00 
(dois bilhões, quatrocentos noventa e seus milhões de cruzeiros) Código 1320.00.00 
Receita de Valores Imobiliários Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), e Código 
1920.00.00 Indenizações e Restituições Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), que 
passarão a compor o elenco das Receitas do Município. 

Art. 2º - Fica aprovado o Orçamento do Fundo de Assistência Social, que estima a 
Receita e fixa a Despesa para o Exercício de 1993, em Cr$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões 
e quinhentos milhões de cruzeiros) conforme Quadros anexos. 

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

        Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de Abril de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 720/93, DE 26 DE ABRIL DE 1993 
 

"Altera a Redação constante das Leis 
Municipais nºs 703 e 704, de 08 de 
fevereiro de 1993, e dá outras providên-
cias." 

 

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 - O artigo 5º, Inciso I, letra d, da Lei Municipal nº 703/93, de 08 de fevereiro 
de 1993, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 5º - ... 

       I - ... 

       d - Coordenadoria de Promoção  e Assistência  Social. 

Art. 2º - Em todo o contexto das Leis nº 703 e 704/93, substituir-se-á a redação de 
"Assessoria ou Assessor de Promoção e Assistência Social", por Coordenadoria ou 
Coordenador de Promoção e Assistência Social. 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder o remanejamento 
de dotações orçamentárias e demais alterações que se façam necessárias como 
resultantes da reorganização da Estrutura Orgânica Administrativa da Prefeitura Municipal 
de Coxim. 

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

 

        Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de Abril de 1993. 

 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 721/93, DE 26 DE ABRIL DE 1993 
 

"Declara de Utilidade Pública o 
Movimento Gnóstico Cristão Universal 
do Brasil na Nova Ordem, com sede em 
Coxim-MS." 

 
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 - Fica declarada de Utilidade Pública, o MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO 

UNIVERSAL DO BRASIL NA NOVA ORDEM, instituição místico científica, que tem como 
objetivos, fornecer conhecimentos sobre a arte, mística, ciência e a filosofia, com sede na 
Rua Filinto Müller, nº 41, Centro de Coxim-MS. 

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

disposições em contrário. 
 
      

Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de Abril de 1993. 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 722/93, DE 28 DE ABRIL DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
assumir encargos financeiros de 
Contrato de "leasing" e dá outras provi-
dências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faço 
saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a assumir todos os encargos 
financeiros decorrentes de um Contrato de "leasing" de um caminhão marca Mercedes 
Bens, modelo 1218, ano de fabricação 1991, motor diesel GM 366-A e 06 cilindros. 

 

Parágrafo Único - As despesas de que  trata  o presente artigo decorrem da 
adjudicação do referido veículo, através da Carta Convite nº 047/93, de 19/04/93 3 aberta 
em 26/04/93, correndo estas despesas à conta de dotação orçamentária consignada à 
Secretaria Municipal de  Obras, Viação e Serviços Urbanos. 

 

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

 

       

  Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de Abril de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 723/93, DE 05 DE MAIO DE 1993 
 

"Institui o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural - COMDRU." 

 

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 - É instituído o Conselho  Municipal  de Desenvolvimento Rural - COMDRU, 
vinculado ao Departamento Municipal de Fomento Agropecuário. 

Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - COMDRU. 

I - propor medidas de desenvolvimento rural, acompanhando e avaliando sua 
implementação; 

II - eleger as prioridades a serem estabelecidas no Plano Anual e Plurianual de 
Desenvolvimento Rural; 

III - propor as políticas  municipais  de pesquisa,  assistência técnica e extensão 
rural, de fomento à produção agropecuárias, e de defesa e inspeção sanitária animal e 
vegetal; 

IV - propor a política agrícola  e  agrária  para o Município; 

V - acompanhar a execução da política de desenvolvimento rural, especialmente no 
que se refere ao cumprimento dos seus objetivos e metas; 

VI - propor e decidir sobre a  implantação  de programas específicos, utilizando 
recursos especiais destinados ao setor rural; 

VII - deliberar sobre propostas  de  ajustamento ou alteração da política de 
desenvolvimento rural; 

VIII - compatibilizar as políticas de desenvolvimento  rural com a política de manejo e 
conservação dos recursos naturais (desenvolvimento sustentados); 

IX - atuar articuladamente com o Conselho Estadual de Política Agrícola e Agrária, 
criado através  da Lei Agrícola nº 1.324, de 07/12/92. 

Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural  - COMDRU, é composto 
dos seguintes membros: 

I - O Diretor de Departamento  de  Fomento Agropecuário que o presidirá; 

II - Um representante do Sindicato Rural; 

III - Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

IV - Um representante da Pesquisa e Extensão Rural; 

V - Um representante da Defesa e Inspeção Agropecuária; 

VI - Um representante do Agente Financeiro de Crédito Rural; 

VII - Um representante das Cooperativas; 
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VIII - Um representante dos Engenheiros Agrônomos; 

IX - Um representante dos Médicos Veterinários; 

X - Um representante do Meio Ambiente; 

XI - Um representante da Agroindústria; 

XII - Outros representantes a critério do Município. 

Parágrafo Único - O Conselho definirá Câmaras Técnicas Setoriais de Apoio ao 
Desenvolvimento dos seus trabalhos, com a participação de representantes dos governos 
e da sociedade civil, cuja instalação se dará por ato do seu Presidente. 

Art. 4º - O Regimento Interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - 
COMDRU, será submetido à aprovação do Plenário. 

Art. 5º - O Conselho Municipal contará com uma Secretaria Executiva, que será 
exercida por um Secretário Executivo designado pelo seu Presidente. 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de usa  publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

        Gabinete do Prefeito Municipal, 05 de Maio de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI MUNICIPAL nº 724 de 11/05/1993 
 

"Cria Comissão Especial para resgatar a Memória 
Histórica do Município de Coxim e dá outras 
providências". 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanc iono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica criada uma Comissão Especial composta de pessoas diretamente ligados 

a área, por professores municipais e estaduais com objetivo de resgatar a Mémória Histórica 
do Município de Coxim. 

 
Art. 2º - Os membros da Comissão de que trata o artigo anterior terão o prazo de 06 

(seis) meses para levantar estudos que, aprovados constituirão a fonte de pesquisas aos 
alunos das Redes Municipal e Estuadual de Ensino e demais entidades. 

 
Art. 3º - O aprofundamento nas pesquisas desde suas raízes até ao estágio atual, 

mostrará às futuras gerações, nosso presente e nosso passado. 
Art. 4º - Os professores que comporão a Comissão Especial de que trata esta Lei, serão 
designados pelos seus chefes imediatos dentre aqueles que demonstre aptidão para tão 
sublime missão. 
 

Art. 5º - Findo os estudos, a Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável 
por igual período, para compilação dos artigos aprovados pelos seus membros, em 
compêndios que serão distribuídos gratuitamente nas escolas e entidades que ministrem 
ensino regular. 

 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 1993 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal  
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LEI Nº 725/93, DE 08 DE JULHO DE 1993 
 

"Institui novas regras para o Cálculo de 
Diárias para os Vereadores e 
funcionários da Câmara Municipal de 
Coxim-MS." 

 

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 instituído novas regras  para  o cálculo de diárias, para atender os 
deslocamentos dentro e fora do Estado, dos Senhores Vereadores e Funcionários da 
Câmara Municipal de Coxim, a serviço desta. 

Art. 2º - A diária, que se destina a  suprir  gastos de hospedagem e alimentação, 
correspondente a 01 (um) dia de 24 horas de deslocamento, será pago antecipadamente 
nos valores conforme a tabela abaixo: 

     CARGO                       DENTRO DO ESTADO    FORA DO ESTADO 

Presidente e Vereadores           23 UPF                             35 UPF 

Diretores e Assessores             17 UPF                             25 UPF 

Chefes de Setor                        12 UPF                             20 UPF 

Servidores                                 10 UPF                             20 UPF 

Parágrafo Único - Nos casos de deslocamentos que durarem menos de 12:00 (doze) 
horas do dia será abonada 1/2 (meia) diária. 

Art. 3º - A critério do Presidente da Câmara Municipal, poderá ser destinado aos 
Diretores, Assessores e Chefes de Setor, diária igual a dos Senhores Vereadores, 
levando-se em consideração a importância dos serviços a serem executados. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de usa  publicação, revogadas os 
dispositivos constantes na Lei nº 560/87, de 07 de setembro de 1987. 

 

DESPACHO: De conformidade com o  artigo  56, §  7º da Lei Orgânica Municipal de 
05/04/90, promulgo a seguinte Lei, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

     Sala da Presidência., em 08 de julho de 1993. 

 

                             Gilberto Reginaldo dos Santos 

                                       Presidente 
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LEI Nº 726/93, DE 18 DE MAIO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a Criação da Coletânea 
das Leis Municipais de Coxim-MS., 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 criada a Coletânea  das  Leis Municipais de Coxim-MS., que se destina 
a elencar em compêndios todas as Leis e Decretos emanados dos Poderes Executivo e 
Legislativo Coxinense. 

 

Art. 2º - A listagem e a publicação das Leis e dos Decretos referidos no artigo 
anterior, obedecerão a ordem cronológica, desde as mais remotas até as atuais. 

 

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

 

     Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 1993. 

 

 

                                     MOACIR  KOHL 

                                  Prefeito Municipal 
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LEI Nº 727/93, DE 25 DE MAIO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
suplementar o Orçamento Programa do 
Exercício de 1993, em 30% (trinta por 
cento), da Despesa Orçamentária 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 proceder a suplementação 
do Orçamento Programa do Exercício de 1993, em mais 30% (tinta por cento) da Despesa 
Orçada dos órgãos do governo: Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. 

 

Art. 2º -  As suplementações decorrentes desta Lei dar-se-ão nos termos do artigo 
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, em 25 de maio de 1993. 

 

 

 

MOACIR KOHL 

Prefeito Municipal 
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 LEI Nº 728/93, DE 25 DE MAIO DE 1993 
"Dispõe sobre alterações na Lei nº 035/64, de 
04 de setembro de 1964, e dá outras pro-
vidências." 

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 - A Lei nº 035/64, de 04 de  setembro  de 1964, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais, passa a vigorar com as seguintes Emendas 
contidas nesta Lei: 

Art. 2º - O artigo 9º da Lei nº 035/64, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte 
parágrafo: 

"§ 1º - Os Poderes Públicos Municipais, devem abrir espaço para 
reservar um percentual de cargos e empregos públicos para pessoas 
portadoras de deficiência física e a Administração Municipal, definirá os 
critérios para a sua admissão." 

Art. 3º - Fica revogado o Parágrafo Único do artigo 13, da Lei nº 035/64, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo Único - No que  se  destina a  investimento em cargo   inicial 
de carreira deve ser dispensado  o limite de idade, onde prevalece todos  os 
requisitos subscritos no caput deste  artigo". 

Art. 4º - O artigo 17 da Lei nº 035/64, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 "Art. 17 - A investidura em cargo ou  emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração". 

Art. 5º - O artigo 22 da Lei nº 035/64, passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes 
parágrafos: 

§ 1º - O prazo de validade do concurso público será de dois anos, 
prorrogável por uma vez por igual período, devendo a nomeação do 
candidato aprovado obedecer a ordem de  colocação; 

§ 2º - Durante o prazo improrrogável, previsto no Edital de Convocação, 
o aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será 
convocado com prioridade sobre os novos concursados, para assumir cargo 
ou emprego de carreira. 

§ 3º - Os cargos em comissão e as funções de confiança serão 
exercidos preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira 
técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em Lei. 

Art. 6º - O artigo 26 da Lei nº 035/64, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 26 - Estágio Probatório é o período de dois anos de efetivo 
exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso, durante o qual é 
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apurada pela Administração a conveniência ou não de sua confirmação, 
mediante verificação dos seguintes requisitos: (I, II, III, IV e V...)" 

Art. 7º - O inciso I, artigo 106,  da  Lei  nº  035/64, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

I - se o funcionário contar com  35  anos de  efetivo exercício, se homem, e 30 anos, 
se mulher. 

Art. 8º - Fica  aditivado  ao  artigo  117  da  Lei  nº 035/64, os incisos X e XI, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"X - Direito de filiação  sindical  de livre escolha; 

XI - Direito de greve,  obedecendo  as normas impostas pela Lei 
Complementar Federal". 

Art. 9º - Fica  aditivado  ao  artigo  156,  da  Lei nº 035/64, um parágrafo único que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Parágrafo Único - O Funcionário  no  gozo das férias anuais 
remuneradas,  terá direito a mais 50% (cinqüenta por cento)  dos 
vencimentos e todas as vantagens do cargo, pago no dia em que entrar de 
férias. 

Art. 10 - Fica aditivado ao artigo 161, o parágrafo 3º, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"§ 3º - Os  Chefes  dos  Poderes  Executivo e Legislativo, podem 
adiantar a concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que 
houver completado cinco anos de efetivos serviços prestados ao Município". 

Art. 11 - O artigo 184, da Lei nº 035/64, passa a vigorar com a presente Emenda 
Modificativa, com a seguinte redação: 

"Art. 184 - À Funcionária gestante será concedida, mediante inspeção 
médica,  licença por quatro meses, ou seja 120 (cento e vinte) dias com 
vencimento ou remuneração e  demais vantagens". 

Art. 12 - O artigo 184, passa a vigorar com o acréscimo de mais um parágrafo, 
contendo a seguinte redação: 

"§ 5º - Será concedida licença-paternidade de 05 (cinco) dias, ao 
funcionário, mediante requerimento que deverá ser formalizado no dia do 
nascimento da criança, caso ocorra  em dia útil, se houver demora na 
formulação do pedido deve ser descontado na licença, os  dias 
correspondentes ao atraso. 

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua  publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, em 25 de maio de 1993. 

MOACIR  KOHL 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 729/93, DE 09 DE JUNHO DE 1993 
"Autoriza o Poder Executivo a executar 
serviços de implantação de Estação de 
Piscicultura, em propriedades particula-
res do município 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 executar serviços de 
implantação de estação de piscicultura em propriedades particulares do Município, através 
de máquinas e equipamentos necessários a execução dos serviços de escavação, aterro 
e desaterro, até o limite máximo de 02 (duas) hectares de área implantada. 

Art. 2º - Os serviços somente poderão ter início após a  aprovação prévia do Projeto 
Técnico pelas entidades competentes de fiscalização e Meio Ambiente os quais são de 
exclusiva responsabilidade do particular beneficiário, cabendo ao Poder Executivo 
somente a execução dos serviços de implantação da estação de piscicultura. 

Art. 3º - Correrão à conta do particular beneficiário, as despesas com combustíveis, 
transporte de maquinários e equipamentos, acomodação e alimentação de operadores 
destes, sendo ainda obrigatório o pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do horário 
efetivamente trabalhado da máquina; a valores de mercado, o qual será transformado em 
kg (quilograma) de peixe, que será pago ao Município de Coxim na época da safra. 

Parágrafo Único - Será dado  a  carência  de  02 (dois) anos para o início do 
pagamento dos serviços prestados pelo Município, o qual dar-se-á parceladamente no 
prazo de 03 (três) anos, nos seguintes percentuais: 

- 20% no 3º ano de implantação; 

II - 30% no 4º ano de implantação e; 

III - 50% no 5º ano de implantação. 

Art. 4º - A produção das safras que o Município de Coxim, vier a perceber em 
pagamento aos serviços prestados, destinar-se-ão às escolas municipais e entidades 
filantrópicas. 

Art. 5º - Após a execução dos serviços pelo Município,  será celebrado Contrato entre 
este e o Particular beneficiário, em que se assegure ao Município, o pleno recebimento 
pelos serviços prestados. 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de usa  publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

              Gabinete do Prefeito, em 09 de junho de 1993. 

                                     MOACIR  KOHL 

                                  Prefeito Municipal 
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LEI Nº 730/93, DE 08 DE JUNHO DE 1993 
 

"Estabelece critérios para o reajuste 
salarial dos Servidores Públicos 
Municipais de Coxim-MS, 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 Chefe  do  Poder  Executivo Municipal, autorizado a conceder o 
reajuste de 50% (cinqüenta por cento) aplicado à remuneração salarial e a todas as 
demais vantagens acessórias dos Servidores Públicos Municipais, a partir de 1º de maio 
de 1993. 

Art. 2º - Com o objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 7º, IV e art. 3º §1º da 
Constituição Federal e proceder ao atendimento do limite estabelecido no art. 38 das 
Disposições Transitórias Constitucionais, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, 
autorizado a: 

I - Conceder abonos especiais; 

II - Proceder a concessão do reajuste salarial objetivando a complementação dos 
índices de ajustes salariais estabelecido pelo Governo Federal; 

III - Conceder a antecipação  do  reajuste salarial, objetivando propiciar mensalmente 
a reposição salarial, nos índices permitidos pelos limites constitucionais estabelecidos. 

Art. 3º - Tendo em vista o  estabelecido  no  item I do artigo anterior, fica instituído o 
abono especial, com valor variável, o qual será concedido a aqueles servidores 
municipais, cujas remunerações de salário com o reajuste concedido no artigo 1º, não 
houveram atingido o valor do salário mínimo nacional. 

Parágrafo Único - O abono especial de que trata o "caput" deste artigo, ficará 
incorporado à remuneração dos servidores beneficiados, deduzindo-se dos índices de 
reajuste salariais de que trata o artigo 2º, II. 

Art. 4º - Tendo em vista o disposto  nesta  Lei, fica o Chefe do poder Executivo 
autorizado a proceder a atualização das Tabelas de Remuneração de que tratam as 
Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 do Anexo II da Lei Municipal nº 704/93, de 08/02/93. 

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

             Gabinete do Prefeito, em 09 de junho de 1993. 

 

                                     MOACIR  KOHL 

                                    Prefeito Municipal 
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LEI Nº 731/93, DE 08 DE JUNHO DE 1993 
 

"Dispõe sobre o reajuste dos 
Vencimentos dos Funcionários da 
Câmara Municipal de Coxim, 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 Presidente da Câmara Municipal de Coxim, autorizado a reajustar os 
vencimentos dos Funcionários da Câmara Municipal, de conformidade com o Projeto de 
Lei nº 019/93, do Poder Executivo Municipal. 

 

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

 

DESPACHO: De conformidade com o artigo 56, § 7º da Lei Orgânica Municipal de 
05/04/90, promulgo a seguinte Lei, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

      

Gabinete da Presidência., em 08 de julho de 1993. 

 

 

                             Gilberto Reginaldo dos Santos 

                                       Presidente 
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LEI Nº 732/93, DE 08 DE JUNHO DE 1993 
 

"Altera a redação constante do artigo 
3º, da Lei Municipal nº 638/90, de 
27/12/90, 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 alterado o artigo 3º,  da  Lei Municipal nº 638/90, de 27 de dezembro de 
1990, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 3º - O Conselho  Municipal  dos  Direitos da Criança e do 
Adolescente, será composto de 08 (oito) membros, se ndo: 

I - 02 (dois)  membros  representando o Município i ndicados pela 
Prefeitura Municipal e Câmara Municipal; 

II - 06 (seis)  membros  indicados pelas seguintes organizações 
representativas de participação popular, a saber: L ions Clube de Coxim, 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE , Lojas Maçônicas, 
Igreja Católica, Igrejas Evangélicas e um Represent ante da classe dos 
Professores." 

 

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

 

              Gabinete do Prefeito, em 09 de junho de 1993. 

 

                                     MOACIR  KOHL 

                                  Prefeito Municipal 
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LEI Nº 733/93, DE 08 DE JUNHO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal, 
a fazer a doação de terreno urbano a 
órgão estadual (DETRAN/MS) 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 doar ao DETRAN - 

Departamento Estadual de Trânsito - MS., com a finalidade específica para construção da 
sede da CIRETRAN (Circunscrição Regional de Trânsito) de Coxim-MS, um lote de terreno 
urbano denominado Lote 91/B-1A com os seguintes limites e confrontações: Frente, ao 
Nascente, com 28,72 m, para a Rua Oscar Serrou Camy, Flanco Direito, ao Sul, com 50,00 
m, para a Rua Joaquim Cardeal de Souza; Flanco Esquerdo, ao Norte, com 39,00 m, 
dividindo com o Lote nº 91-A e fundos, ao Poente, com 26,66 m, dividindo com o Lote nº 
91/B-1B (desmembrado), formando uma área total de 1.186,37 m² (hum mil, cento e oitenta e 
seis metros e trinta e sete centímetros quadrados), objeto da Matrícula nº 14.641 do Registro 
Geral do Cartório do 1º Ofício de Coxim. 
 

Art. 2º - As despesas decorrentes da  execução  da presente Lei, correrão por conta 
de dotação orçamentária específica do Orçamento vigente, suplementado quando necessário 
 

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

Gabinete do Prefeito, em 09 de junho de 1993. 
 
 

MOACIR  KOHL 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 
LEI Nº 734/93, DE 22 DE JUNHO DE 1993 

 
"Declara de Utilidade Pública o SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO 
DE COXIM, nesta cidade." 

 
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 declarado de Utilidade Pública o SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO DE COXIM, com sede na 
Rua Joaquim Cardeal de Souza, s/nº, Bairro Flávio Garcia, nesta cidade. 
 

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

 
MOACIR  KOHL 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 735/93, DE 22 DE JUNHO DE 1993 
 

"Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o ano de 1994, 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: 

 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 Art. 1º - Esta Lei, fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município de Coxim, para o 
Exercício Financeiro de 1994, compreendendo: 

I - Metas e prioridades  da  Administração Pública Municipal; 

II - Orientações para os Orçamentos Anuais do Município, neles incluídos os 
correspondentes Créditos Adicionais; 

III - Limites para a elaboração das Propostas Orçamentárias dos Poderes Legislativo 
e Executivo. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DIRETRIZES PARA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 2º - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as Diretrizes Gerais, para a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município, relativa ao Exercício de 1994, 
contendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, evidenciando o Programa de 
Trabalho do Executivo. 

Art. 3º - Os Orçamentos Fiscal e  da  Seguridade Social compreenderão além dos 
Poderes, seus Fundos, Órgãos e as Instituições mantidas pelo Poder Público. 

§ 1º - É vedada a vinculação da Receita  de  impostos à órgãos, Fundo ou Despesa, 
nos termos do inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal. 

§ 2º - A Lei  Orçamentária  para  1994, destinará para aplicação na manutenção e 
desenvolvimento e qualidade do ensino, 25% (vinte e cinco por cento) da Receita 
resultante de impostos, na forma prevista no artigo 212, da Constituição Federal, 
reservados os percentuais destinados à educação Pré-Escolar e ao Ensino Fundamental 
voltado aos portadores de necessidades educativas especiais, estabelecidos na 
Resolução nº 01, de 06 de fevereiro de 1991, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. 
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Art. 4º - A Receita e a Despesa serão orçadas a preços de agosto de 1993 e 
projetadas com base no comportamento da Receita, considerando-se, ainda, a tendência 
de arrecadação do Exercício e as previsões de índice inflacionário do período. 

Art. 5º - A Lei Orçamentária conterá dispositivo autorizando o Executivo a efetuar a 
correção dos valores contidos no Orçamento do Município, para 1994, mediante aplicação 
do índice que venha a ser adotado pelo Governo Federal, apurado no final de cada 
trimestre, objetivando preservar os Programas de Trabalho dos efeitos corrosivos da 
inflação que ocorre nesses períodos, obedecido, sempre, o comportamento da Receita. 

§ 1º - A Lei Orçamentária conterá, também, autorização ao Executivo para: 

I - Abertura de Créditos Suplementares até determinado limite que será nela 
explicitado; 

II - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, conforme permissão 
contida no § 8º do artigo 165, obedecendo o limite estabeleci              do no Inciso III do 
artigo 167, todos da Constituição Federal. 

§ 2º - Os valores Orçamentários poderão ser atualizados monetariamente em janeiro 
de 1994, pela variação da inflação ocorrida entre os meses de agosto a dezembro de 
1993, adotando-se como índice o IGPM ou outro que venha a ser criado pelo Governo 
Federal. 

Art. 6º - Não poderão ser incluídas despesas com aquisição de imóvel, início de 
obras de construção ou ampliação, novas locações ou arrendamentos de imóveis, 
inclusive residenciais, para a Administração Pública Municipal, ressalvadas as 
relacionadas com as prioridades estabelecidas nos Anexos desta Lei. 

Art. 7º - Não poderão ser incluídas quaisquer dotações destinadas à aquisição de 
mobiliário e equipamento, ressalvadas as relativas à reposição de bens sinistrados com 
perda total, as autorizadas nas leis que instituíram os Fundos e as relacionadas com as 
prioridades estabelecidas nos Anexos desta Lei. 

Art. 8º - As despesas de custeio não poderão ter aumento superior à variação do 
índice oficial de inflação salvo no caso de comprovada insuficiência decorrente de 
expansão patrimonial, incremento físico de serviços prestados à comunidade ou de novas 
atribuições recebidas no Exercício de 1993 ou no decorrer de 1994. 

Art. 9º - É vedada a inclusão na  Lei  Orçamentária bem como em suas alterações, 
de dotação orçamentária para entidades e associações, de qualquer gênero, exceção feita 
às creches e escolas, para atendimento Pré-Escolar, associações e entidades sem fins 
lucrativos de caráter assistencial, filantrópico e de esporte amador, observando-se ainda, 
as disposições contidas no artigo 19 da Constituição Federal. 

Art. 10 - As despesas à conta de investimentos em regime de execução especial, 
poderão ser realizadas somente em caráter excepcional, quando não se dispuser de 
referenciais para efetivação do desdobramento da despesa em seus respectivos 
elementos, ou no atendimento ao disposto no § 3º do artigo 165 da Constituição Estadual. 

Art. 11 - A Proposta  Orçamentária  do  Município, para 1994, será encaminhada à 
Câmara Municipal, pelo Poder Executivo, até 30 de setembro de 1993. 
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SEÇÃO II 

DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS FISCAL  

E DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

Art. 12 - O Orçamento Fiscal  fixará  as  despesas dos Poderes Legislativo e 
Executivo, e estimará as Receitas efetivas e potenciais. 

§ 1º - Os recursos ordinários do município somente poderão ser programados para 
atender despesas de capital, após atendidas despesas com pessoal e encargos sociais, 
serviço da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional, precatórios 
judiciais, bem como, a contrapartida de convênio e de programas financiados e aprovados 
por outras esferas de governo. 

§ 2º - Na fixação da programação da despesa deverão ser observadas as prioridades 
constantes do Anexo I, desta Lei. 

Art. 13 - O Orçamento da Seguridade Social obedecerá ao definido nos artigo 173, 
181 e 185, da Constituição Estadual e contará, dentre outros, com recursos provenientes: 

I - das Contribuições Sociais a que se refere o § 1º, do artigo 181, da Constituição 
Estadual; 

II - das Receitas próprias dos Órgãos, Entidades e Fundos que integram o 
Orçamento de que trata  este artigo; 

III - de transferências  de  recursos  do município,  sob forma de contribuições; 

IV - de convênio ou transferência  de  recursos do  Estado e/ou da União. 

Art. 14 - A Proposta Orçamentária da Seguridade Social, será elaborada pelas 
Unidades Orçamentárias, respeitando as prioridades definidas no Anexo II desta Lei, às 
quais competirá também acompanhar e avaliar a respectiva execução orçamentária e 
execução física dos Projetos. 

Art. 15 - Na Lei  Orçamentária  Anual,  que apresentará conjuntamente a 
Programação do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a discriminação da Despesa 
far-se-á por categoria de programação (Projeto/Atividade, identificando-se, pelo menos, 
para cada uma, no seu menor nível; 

I - O Orçamento a que pertence; 

II - A natureza da despesa, obedecendo, a seguinte classificação. 

1 - DESPESAS CORRENTES 

1.1  - Pessoal e Encargos Sociais - destinadas ao atendimento de despesas com 
pessoal civil e militar,  obrigações patronais, inativos, pensionistas e salário-família. 

1.2  - Juros e encargos da dívida - cobertura de despesas com juros e encargos da 
dívida interna e externa; 

1.3  - Outras Despesas Correntes - atendimento  das demais despesas correntes não 
especificadas nos grupos relacionados nos itens anteriores. 
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2 - DESPESAS DE CAPITAL 

2.1  - Investimentos - despesa destinada a obras e instalações, equipamentos e 
materiais  permanentes,  investimentos em regime de execução especial, diversos 
investimentos e sentenças judiciárias; 

2.2  - Amortização da dívida  -  recursos destinados  a amortização da dívida interna 
e externa e diferenças de câmbio; 

2.3  - Outras Despesas de Capital - atendimento das demais despesas de capital não  
especificadas  nos grupos relacionados nos itens anteriores. 

§ 1º - As despesas e as receitas dos Orçamentos  Fiscal e da Seguridade Social, 
bem como, do conjunto dos dois orçamentos, serão apresentadas de forma sintética e 
agregada, evidenciando o "déficit" ou seu "superávit" corrente e o total de cada um dos 
orçamentos. 

§ 2º - A Lei Orçamentária incluirá,  dentre  outros, os seguintes demonstrativos: 

I - Das Receitas do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social, bem 
como do conjunto dos dois Orçamentos, que obedecerá ao previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 
nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

II - Da natureza da despesa, para órgão obedecendo classificação estabelecida no 
inciso II, do  "caput" deste artigo. 

III - Dos Recursos destinados a manutenção e  ao desenvolvimento do ensino, de 
forma a caracterizar o cumprimento do disposto nos artigos 182 ao 192 da Lei Orgânica do 
Município. 

§ 3º - Além do disposto no "caput" deste artigo, o resumo geral das despesas dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como, do conjunto dos dois Orçamentos, 
será apresentado obedecendo forma semelhante a prevista no Anexo II, da Lei 4.320, de 
17 de março de 1964. 

§ 4º - Os Orçamentos de que trata o “caput" deste artigo, serão identificados por 
Projetos ou Atividades, os quais serão integrados por título e descrição dos objetivos 
contendo as respectivas metas ou ação pública esperada. 

 

SEÇÃO III 

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO  

 

Art. 16 - Ao Poder Legislativo, assegurada a autonomia financeira e administrativa, 
será elaborada a sua Proposta Orçamentária dentro do limite percentual de 10% (dez por 
cento) das Receitas correntes do Município. 

Parágrafo Único - No transcurso da execução orçamentária do Exercício de 1994, o 
percentual  de que trata o "caput" deste artigo, será repassado com base na Receita 
Corrente efetivamente arrecadada, tendo como base de cálculo a Receita do mês anterior. 
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Art. 17 - No repasse dos recursos financeiros ao Poder Legislativo, deverá ser 
observada a proporção entre o orçamento global previsto e a receita efetivamente 
arrecadada. 

 

SEÇÃO IV 

DAS DIRETRIZES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 

 

Art. 18 - Na programação de investimentos serão observadas as prioridades 
constantes dos Anexos, desta Lei. 

§ 1º - Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre novos Projetos. 

§ 2º - Não poderão ser programados novos projetos: 

I - à custa de anulação de projetos de investimentos em andamento, desde que 
tenham sido executados 10% (dez por cento) do Projeto; 

II - sem prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira. 

§ 3º - Os investimentos a que se refere o artigo anterior, serão detalhados por 
categoria de programação, atendendo o disposto no § 4º do artigo 15 desta lei. 

Art. 19 - O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do município e o 
Plano Plurianual, procederá a seleção das prioridades dentre as relacionadas nos Anexos 
desta Lei. 

§ 1º - Poderão ser executados  programas  não elencados desde que financiados 
com recursos de outras esferas de governo. 

§ 2º - O Poder  Executivo  poderá  firmar  convênio com outras esferas de governo, 
para execução de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, infra-
estrutura e assistência social, com ou sem ônus para o município dentro do Exercício. 

 

SEÇÃO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20 - As propostas de modificações  no  Projeto de Lei Orçamentária, a que se 
refere o artigo 137 da Lei Orgânica do Município, serão apresentadas, no que couber, com 
a forma, o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para 
o Orçamento, nesta Lei. 

Art. 21 - Para efeito de informação do Poder Legislativo, deverá ainda constar da 
Proposta Orçamentária, a nível de categoria de Programação e por órgão, a origem dos 
recursos. 

Art. 22 - O Projeto de Lei Orçamentária será apresentado com a forma e com o 
detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se no que couber, as demais disposições 
legais. 
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Art. 23 - Se o Projeto  de  Lei  Orçamentária  não  for aprovado até 31 de dezembro 
de 1993, a sua programação poderá ser executada até o limite de 1/12 (um doze avos) do 
total de cada dotação em cada mês, atualizada na forma prevista no artigo 5º, desta Lei, 
até a sua aprovação pela Câmara Municipal, vedado o início de qualquer Projeto novo. 

 

Art. 24 - Esta Lei entrará em vigor na data de usa  publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

              Gabinete do Prefeito, em 22 de junho de 1993. 

 

 

                                     MOACIR  KOHL 

                                  Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

PRIORIDADES A SEREM OBSERVADAS NA  

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL  

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1994 

 

PODER LEGISLATIVO: 

 

Operacionalizar o processo legislativo, com objetivo de aprimorar a legislação sobre 
matérias de competência do Município; 

manter as atividades de auxílio ao controle externo; 

organizar, modernizar e implementar o Sistema de Informatização e Processamento 
de Dados; 

reformar, reaparelhar e promover  o  reequipamento de materiais permanentes, bem 
como conservar esses bens. 

 

PODER EXECUTIVO: 

ADMINISTRAÇÃO: 

 

. Construir, reformar e ampliar prédio administrativos; 

. implantar gradativamente a reforma organizacional do Poder Executivo; 

. desenvolver e implantar o Sistema de Recursos Humanos da Administração Direta. 

 

 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA: 

Manter os Sistemas de Fiscalização dos contribuintes dos tributos municipais 
modernizando os Sistemas de  Cadastro e desenvolvendo sistema de controle que di-
ficulte a sonegação; 

manter as atividades de arrecadação  tributária, reformulando o Sistema de Controle 
face às alterações legais; 

atualizar, dinamizar, tanto quanto possível as normas legais e regulamentares dos 
tributos de competência do Município; 

atuar e participar em programas, com outras Unidades da Federação, 
intercambiando informações de interesse fiscal e administrativo e desenvolvendo ações 
conjuntas; 

desenvolver ações que  propiciem  melhor entrosamento com os contribuintes, 
técnicos e profissionais liberais, através de encontros, palestras e seminários; 
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manter processos de controle e  de  consolidação das informações necessárias à 
elaboração dos Balancetes periódicos e dos Balanços Gerais do Município; 

manter Sistema de Controle da Dívida Ativa do Município; 

exercer outras atividades,  buscando  simplificar as relações contribuinte-fisco e 
melhorar o desempenho das funções administrativo-tributárias. 

 

 AGRICULTURA E PECUÁRIA: 

 

Apoiar e contribuir para  os  serviços  de pesquisa, assistência técnica, extensão 
rural e recursos genéticos, voltados para o atendimento dos interesses   sociais e 
econômicos da comunidade rural; 

atuar efetivamente no manejo e conservação do solo e água; 

desenvolver e  implementar  a  política  municipal de  fomento agropecuário; 

apoio e promoção na realização dos eventos de exposições, feiras, mostras e outras; 

estimular e apoiar o associativismo e o cooperativismo como instrumentos vitais ao 
desenvolvimento rural do Estado, investindo permanentemente na organização rural; 

promover os serviços de inspeção e defesa agropecuária, de forma integrada com 
outros órgãos e entidades afins; 

executar programa de orientação sobre o uso dos agrotóxicos, corretivos e 
fertilizantes. 

 

 EDUCAÇÃO: 

 

Levantar a situação real da  Educação  no Município, visando obter a demanda real 
de crianças em idade  escolar, o número de analfabetos, os índices de evasão e 
repetência e a situação da rede física e do patrimônio disponível; 

ampliar as oportunidades educacionais  e  promover o funcionamento da Rede 
Municipal de Ensino, através de reformas, construções e reparos de Unidades Escolares, 
bem como aquisição de material permanente para reposição e para escolas novas; 

adotar uma política educacional que enseje a participação igualitária de alunos, 
professores e toda comunidade escolar; 

promover a valorização do magistério; 

investir na aquisição de material didático-pedagógico  e de apoio, necessários ao 
êxito da ação educacional; 

expandir o atendimento à Educação  Especial,  ao Pré-Escolar e ao 1º e 2º Grau. 

elaborar Programa de Apoio à distribuição de merendas escolares, de livros didáticos 
e de material de apoio pedagógico, priorizando as regiões mais carentes. 
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 COMUNICAÇÃO E CULTURA: 

Desenvolver atividades específicas na área  de  comunicação social que visem 
divulgar junto à imprensa as atividades da Administração, inclusive a elaboração de 
mensagens institucionais e campanhas de Utilidade Pública; 

coordenar a política cultural voltada à liberdade de criação artística, de produção e 
consumo de bens e serviços culturais, bem como ao estímulo da manifestação de 
pensamento de criação, de expressão da cultura regional, sob qualquer forma, processo 
ou veículo; 

fazer a avaliação permanente  da  opinião  pública em relação aos atos praticados 
pela Administração em suas diversas áreas; 

executar o planejamento e a  coordenação  de eventos, campanhas e promoções de 
caráter público ou interno,  no âmbito municipal. 

 

 SEGURANÇA PÚBLICA: 

Proporcionar meios para o desenvolvimento dos serviços de prevenção e extinção de 
incêndios, de busca e salvamento; 

cooperar, orientar e fiscalizar o Sistema de Trânsito Urbano. 

 

 HABITAÇÃO: 

Construir Unidades Residenciais em conjuntos habitacionais e implantar infra-
estrutura e serviços públicos essenciais; 

priorizar a construção de habitações que venham atender a população de menor 
renda, 2 a 5 salários mínimos; 

implementar   programa   de estímulo para auto-construção, com fornecimento de 
material ou terreno; 

realizar levantamentos e estudos tipológicos que determinem o padrão de moradias, 
visando detectar a demanda por habitação no Município. 

 

 MEIO AMBIENTE 

Promover o ordenamento, o controle efetivo e sistemático das atividades 
modificadoras do meio, bem como, dos recursos naturais possíveis de serem afetados, 
com vistas à manutenção do equilíbrio ambiental; 

gerar  conhecimento  sobre  os  recursos água-fauna-flora-solo, visando assegurar a 
conservação ou recuperação do Meio Ambiente, a manutenção do equilíbrio ambiental e 
uma exploração autosustentada dos recursos; 

subsidiar  diferentes  segmentos  da  comunidade, por meio de informação maciça 
sobre questões afetas à problemática ambiental, visando mudanças comportamentais 
para forma menos agressivas no trato com os recursos naturais; 
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desenvolver ações que visem a orientação, o controle, a conservação e o 
aproveitamento racional dos recursos naturais, incluindo o regenciamento dos recursos 
hídricos e controle de poluição. 

 

 PLANEJAMENTO: 

Elaborar e acompanhar a execução orçamentária; 

elaborar e acompanhar projetos para  captação  de recursos financeiros; 

promover cooperação técnica como  outras  entidades e promover o reordenamento 
da ação administrativa, tais como elaboração de leis tributárias, estrutura organizacional, 
regimento interno, quadro de pessoal,  entre outras; 

elaborar estudos e pesquisas econômico-sociais e dos recursos naturais; 

promover o acompanhamento das ações governamentais. 

 

 OBRAS PÚBLICAS: 

Construir prédios  para  diversas  áreas  de atuação municipal, como de educação, 
saúde, infra-estrutura, entre outras; 

implantar obras de  drenagem  e  canalização  de vias urbanas e pavimentação; 

elaborar projetos técnicos. 

 

TRANSPORTE: 

Expandir o Sistema de Atendimento  às  rodovias vicinais, promovendo sua 
conservação e restauração para  melhor escoamento da produção; 

implantar um programa de  obras  de  Artes Especiais, tais como: construção de 
pontes de concreto, madeira  e viadutos; 

 

 SANEAMENTO: 

Colaborar para manutenção do  Sistema  de Saneamento Básico no Município, com 
o propósito de estimular os  hábitos de saúde e higiene. 

 

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: 

Oferecer  incentivos  às  atividades  secundárias de transformação, com a geração 
de produtos acabados e eventos de tecnologia modernas; 

retomar as áreas cedidas em compromisso  de  compra e venda que não cumpriram 
os cronogramas de implantação industrial; 

estimular a implantação de  pequenas  indústrias com área de médio e grande 
tamanho, próximo dos Conjuntos Habitacionais; 
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desenvolver ações capazes de operacionalizar uma política de turismo votada para o 
desenvolvimento do Município; 

apoio e incentivo às atividades e programas de desenvolvimento econômico na 
esfera municipal; 

apoio e fomento nos  eventos  de  feiras, exposições, mostras e demais atividades 
que possam incentivar e dinamizar a economia municipal. 

 

ANEXO II 

PRIORIDADES A SEREM OBSERVADAS  

NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  

DA SEGURIDADE SOCIAL PARA O  

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1994 

Propiciar alternativas para  minimizar  as limitações apresentadas por pessoas 
portadoras de necessidades especiais; 

Prestar atendimento emergencial à população em casos de catástrofes, sinistros, 
enchentes, e epidemias; 

.Proporcionar  tratamento  especializado  a pacientes carentes fora do Município; 

.Promover oportunidade para o desenvolvimento de atividades ocupacionais 
produtivas e/ou de prestação de serviços para a população carente, minorando a questão 
de desemprego, gerando aumento de renda, através da implantação de centros de 
produção e comercialização de alimentos, bens e prestação de serviços; 

Criar condições para a integração à sociedade de criança e do adolescente de rua; 

Implementar o atendimento de criança na faixa etária de 0 a 6 anos e 11 meses em 
creches; 

Equipar e aparelhar as oficinas alternativas de iniciação e capacitação profissional; 

Capacitar pessoal para gerenciamento  dos  centros de produção de alimentos e de 
bens e serviços; 

Assegurar à população do Município o acesso a medicamentos e a informações de 
seu uso racional; 

.Dar suporte à vigilância sanitária e epidemiológica, além de outros programas de 
interesse da saúde pública; 

. Prestar assistência aos programas especiais de saúde; 

. Desenvolver ações de vigilância  sanitária  nas áreas  de sua responsabilidade; 

. Atuar junto às organizações populares, visando a participação efetiva do usuário 
aos serviços de saúde; 

. Atuar nos problemas de saúde bucal, para conseqüente melhoria nos níveis de 
saúde geral. 
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LEI Nº 736/93, DE 14 DE JULHO DE 1993 
 

"Autoriza a abertura de Créditos 
Adicionais Especiais que especifica e 
dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Créditos Adicionais 
Especiais de Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros) para atender as seguintes 
programações de despesas não previstas no Orçamento para o Exercício de 1993: 

I - Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico - Departamento de Fomento Agropecuário - Programa 
04181111.007 - Eletrificação Rural, Elemento de Despesa 4.1.1.0 - Obras e Instalações, 
tendo como contrapartida os recursos orçamentários do Orçamento Corrente que elencam 
as Receitas do Município nos termos do § 1º, Incisos II e III, do artigo  43, da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

II - Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico - Departamento de Indústria e Comércio - Programa 
11633531.008 - Construção e Instalação do Mercado do Produtor, Elementos de Despesa 
4.1.1.0 - Obras e Instalações, Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros) e 
Elemento 4.1.2.0 - Material Permanente,              Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 
de cruzeiros) tendo como contrapartida os recursos orçamentários do Orçamento corrente 
o qual elenca as Receitas do Município nos ternos do  § 1º, Incisos II e III, do art. 43, da 
Lei  Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 2º - Fica  aprovados  os  Anexos  constantes desta Lei. 

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

      

     Gabinete do Prefeito, em 14 de julho de 1993. 

 

MOACIR  KOHL 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 737/93, DE 14 DE JULHO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Créditos Suplementares em mais 
50% do Orçamento Corrente e dá 
outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Créditos Suplementares 
em mais 50% (cinqüenta por cento) do Orçamento Corrente para o Exercício de 1993. 

 

Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares a serem abertos em decorrência 
desta Lei, dar-se-ão nos termos dos Incisos I ao IV, § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964. 

 

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

              

 Gabinete do Prefeito, em 14 de julho de 1993. 

 

 

MOACIR  KOHL 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 738/93, DE 3 DE AGOSTO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo a proceder 
a abertura dos Créditos Adicionais 
Especiais que especifica  e dá outras 
providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Créditos Adicionais 
Especiais de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros reais) para atender as 
seguintes programações de despesas, não previstas no Orçamento de 1993: 

I - Cr$ 3.500.000,00 (três  milhões  e quinhentos mil cruzeiros reais) ao Gabinete do 
Prefeito para atender o Programa 03070211.010 - Administração Geral, Elemento de 
Despesa 4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis; 

II - Cr$ 500.000,00 (quinhentos  mil  cruzeiros reais) ao Gabinete do Prefeito para 
atender o Programa 15814862.026, Elemento de Despesa 3.2.3.1. - Subvenções Sociais. 

 

Art. 2º - Os Créditos Adicionais Especiais abertos terão como contrapartida os 
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no Orçamento de 1993 do 
Poder Executivo Municipal, na forma da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, § 
1º. Inciso III. 

 

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

              

 

 Gabinete do Prefeito, em 3 de Agosto de 1993. 

 

 

                                     MOACIR  KOHL 

                                  Prefeito Municipal 

 

 

 



64 

LEI Nº 739/93, DE 10 DE AGOSTO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder a aquisição do imóvel que 
especifica e dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a aquisição dos 
imóveis urbanos assim caracterizados: "uma casa residencial, tipo colonial, coberta com 
telhas francesas, construção em alvenaria, com doze peças, edificada em terreno próprio 
nº 02, descrito na planta geral do Patrimônio do Município, medido 35,00 metros de frente 
para a Rua João Pessoa, por 50,00 metros de cada lado, totalmente murados, 
confrontando pelo flanco direito com terreno do Grupo Escolar Dr. João Ponce, hoje 
Fórum da Comarca; pelo flanco esquerdo com o lote nº 03, da Vila Salvador, pela frente 
com dita Rua João Pessoa, e aos fundos com terrenos de Ruy Cesário da Silva e dos 
herdeiros de Abel Gomes de Freitas e a maior parte do lote nº 03, da Quadra 1, contíguo 
ao lote nº 02, com área total de 1.114 m², cujo lote em sua integridade tem a configuração 
de um paralelogramo caracterizando por lados iguais e paralelos entre si, medindo a maior 
50,00 metros para a Rua João Pessoa, confrontando-se ao Norte com o lote nº 04, ao Sul, 
com a Rua João Pessoa, ao Leste com a Rua Herculano Pena, e a Oeste, com o lote nº 
02, ambos transcritos no Cartório de Registro Imobiliário desta Comarca sob o nº 21.516, 
do livro 3-Y, às fls. 02, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive hipoteca 
legal. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aquisição do referido imóvel, correrão à conta 
da dotação consignada por Crédito Adicional Especial autorizado por Lei neste Exercício. 

 

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

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de Agosto de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 740/93, DE 26 DE AGOSTO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder a aquisição do imóvel que 
especifica e dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a aquisição do 
imóvel a seguir descrito: "Uma parte do lote de terreno urbano, s/nº nesta cidade, com 
área de 850 m², com as seguintes demarcações: Frente com 17 metros, para a Rua 15 de 
novembro; flanco direito, com 50 metros, dividindo com terrenos remanescentes do 
mesmo lote; flanco esquerdo com 50 metros, dividindo com terrenos de Mateus Lourenço 
Vieira e fundos, com 17 metros, para a Rua Fernando Correia da Costa. 
CONFRONTAÇÕES: Ao Norte com terreno (remanescentes) de Francisco Lourenço. Ao 
Nascente com a Rua Correia da Costa. Ao Sul, com terrenos de Mateus Lourenço Vieira e 
ao Poente com a Rua 15 de Novembro. No qual existe um galpão para oficina, coberto 
com telhas francesas." 

 

Art. 2º - As despesas da aquisição do referido Imóvel, correrão à conta de dotação 
orçamentária consignada ao Orçamento do Poder Executivo, autorizada a sua 
suplementação se necessário. 

 

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

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de Agosto de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 741/93, DE 26 DE AGOSTO DE 1993 
 

"Declara de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 
COXIM, e dá outras providências." 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 

COXIM, Sociedade Civil, sem fins lucrativos, com sede na Rua Herculano Pena, s/nº Coxim-
MS., que tem como objetivo social, administrar a coleta, reciclagem, industrialização e 
comercialização de todo o lixo produzido em Coxim e região. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de Agosto de 1993. 
 
 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 742/93, DE 26 DE AGOSTO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Suplementar no valor de 
Cr$ 69.000.000,00 (sessenta e nove 
milhões de cruzeiros reais) no 
Orçamento do Corrente Exercício de 
1993." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe  do  Poder  Executivo Municipal, autorizado a abrir Créditos 
Suplementares no valor de Cr$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de cruzeiros 
reais) no Orçamento Programa do Exercício de 1993. 

 

Art. 2º - Os recursos necessários a serem abertos, dar-se-ão por igual valor, 
provenientes do excesso de arrecadação verificados até 1º de agosto deste Exercício em 
curso, calculados conforme preceitua o art. 43, § 3º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

 

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

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de Agosto de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 743/93, DE 14 DE SETEMBRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre EMENDA MODIFICA-
TIVA ao Inciso IV do Artigo 4º da Lei 
Municipal nº 367/77, de 26/05/77, e dá 
outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica alterada a redação do Inciso IV do artigo 4º, criado pela Lei Municipal nº 
600/89 da Lei nº 367/77, de 26 de maio de 1977, que passa a vigorar com a seguinte 
Emenda Modificativa: 

          "Art. 4º - ..................................... 

I - ......................................               

II - ......................................              

III - ......................................               

IV - A construção de residências unifamiliares  em até 60 m² 
(sessenta metros quadrados),  desde que não altere posteriormente seu 
uso e a área determinada". 

 

Art. 2º - Para o cumprimento e efeitos legais, permanecem em vigor os parágrafos 1º 
e 2º do artigo 1º e os demais artigos constantes na Lei Municipal nº 600/89, de 14 de 
junho de 1989. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de Setembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 744/93, DE 4 DE OUTUBRO DE 1993 
 

"Altera a redação do artigo 2º, Incisos I, 
II e III, da Lei Municipal nº 730/93, e dá 
outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Ficam revogados os dispositivos constantes no artigo 2º, Incisos I, II e III, da 
Lei Municipal nº 730/93, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 2º - Fica  o  Prefeito  Municipal  de Coxim,  após prévia 
autorização legislativa, na  forma da Lei, autorizado a proceder 
antecipações salariais, reajustes e reposições, aos Servidores Públicos 
Municipais, com estrita observância dos princípios constitucionais de 
isonomia e igualdade e de conformidade com a política salarial em vigor  
no Município". 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 6 de Outubro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 745/93, DE 4 DE OUTUBRO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Suplementar no valor de 
Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros reais) no Orçamento do 
corrente Exercício de 1993, do 
INSTITUTO MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL DE COXIM - 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe  do  Poder  Executivo Municipal,  autorizado a abrir Créditos 
Suplementares no valor de CR$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros reais) no 
Orçamento corrente do Exercício de 1993, do Instituto Municipal de Assistência Social de 
Coxim - Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura dos Créditos Suplementares, dar-se-ão 
por igual valor, provenientes do excesso de arrecadação verificado até a presente data, 
bem como a tendência de excesso no Exercício em curso, conforme preceitua o artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

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

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 6 de Outubro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 746/93, DE 19 DE OUTUBRO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal, 
a firmar Convênios com empresas 
prestadoras de serviços, no Setor de 
Transporte Coletivo e dá outras 
providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder  Executivo Municipal, autorizado a firmar Convênios com 
Empresas Prestadoras de Serviços, no Setor de Transporte Coletivo, com a finalidade de 
tornar gratuito o transporte de pessoas portadoras de deficiência físicas, mentais, auditivas 
e visuais, no âmbito do território municipal. 

 

Art. 2º - As inscrições de gratuidade serão feitas pela  Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE, através de sua Diretoria, e as carteiras de identificação serão 
expedidas pela Prefeitura Municipal de Coxim, as quais conterão, além dos dados 
pessoais, o grau de deficiência de cada usuário. 

 

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

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de Outubro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 747/93, DE 19 DE OUTUBRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a Constituição do 
Conselho Municipal do Bem-Estar 
Social e Criação do Fundo Municipal a 
ele vinculado e dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTDO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica constituído o Conselho Municipal do Bem-Estar Social, com caráter 
deliberativo e com a finalidade de assegurar a participação da Comunidade na elaboração 
e implementação do Programas da área social, tais como de habitação, de saneamento 
básico, de promoção humana e outros, além de gerir o Fundo Municipal do Bem-Estar 
Social, a que se refere o artigo 2º da presente Lei. 

 

Art. 2º - Fica criado o  Fundo  Municipal  do Bem-Estar Social destinado a propiciar o 
apoio e suporte financeiro à implementação de programas da área social, tais como de 
habitação, de saneamento básico e de promoção humana voltados à população de baixa 
renda. 

 

Art. 3º - Os recursos do Fundo, em  consonância  com as diretrizes e normas do 
Conselho Municipal do Bem-Estar Social, serão aplicados em: 

I - Construção de moradias; 

II - Produção de lotes urbanizados; 

III - Urbanização de favelas; 

IV - Aquisição de material de construção; 

V - Melhoria de unidades habitacionais; 

VI - Construção e reforma de equipamentos comunitários e institucionais, vinculados 
a projetos habitacionais, de saneamento básico e de promoção humana; 

VII - Regularização fundiária; 

VIII - Aquisição de imóveis para locação social; 

IX - Serviços de  assistência  técnica  e jurídica para implementação de programas 
habitacionais,  de saneamento básico e de promoção humana; 

X - Serviços de  apoio  a  organização comunitária em programa habitacionais, de 
saneamento básico e de promoção humana; 

XI - Complementação de infra-estrutura em loteamentos deficientes destes serviços 
com a finalidade de regularizá-los; 
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XII - Revitalização de áreas degradadas para  o uso habitacional; 

XIII - Ações em cortiços e  habitações  coletivas de  aluguel; 

XIV - Projetos  experimentais  de  aprimoramento de tecnologia na área habitacional 
e de saneamento básico; 

XV - Manutenção de sistemas de drenagem e, nos casos em que a comunidade 
opera, dos sistemas de  abastecimento de água e esgotamento sanitário,               e 

XVI - Quaisquer outras  ações  de  interesse social aprovadas pelo Conselho, com 
vínculos aos programas de saneamento, habitação e promoção humana. 

 

Art. 4º - Constituirão receitas do Fundo: 

I - Dotações orçamentárias próprias; 

II - Recebimento de prestações  decorrentes  de financiamentos de programas 
habitacionais; 

III - Doações, auxílios e  contribuições  de terceiros; 

IV - Recursos financeiros oriundos do Governo Federal e de outros órgãos públicos, 
recebidos diretamente ou por meio de convênio; 

V - Recursos financeiros  oriundos  de organismos internacionais de cooperação, 
recebidos diretamente ou por meio de convênios; 

VI - Aporte de capital decorrentes da realização de operações de crédito em 
instituições financeiras oficiais, quando previamente autorizadas em lei específica; 

VII - Rendas provenientes da aplicação  de  seus recursos no Mercado de Capitais; 

VIII - Produto da arrecadação de taxas  e  de multas ligadas a licenciamento de 
atividades e infrações às normas urbanísticas em geral, edilícias e posturais, e outras 
ações tributáveis ou penalizáveis que guardem relação com o desenvolvimento urbano em 
geral, e  

IX - Outras receitas provenientes  de  fontes aqui não explicitadas, a exceção de 
impostos. 

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta 
especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento urbano de crédito. 

§ 2º - Quando não estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os recursos 
do Fundo poderão ser aplicados no Mercado de Capitais, de acordo com a posição das 
disponibilidades financeiras aprovadas pelo Conselho Municipal do Bem-Estar Social, 
objetivando o aumento das receitas do Fundo, cujos resultados a ele reverterão. 

§ 3º - Os recursos serão destinados  com  prioridade a projetos que tenham como 
proponentes organizações comunitárias, associações de moradores e cooperativas habi-
tacionais cadastradas junto ao Conselho Municipal do Bem-Estar Social. 

 

Art. 5º - O Fundo de que trata  a  presente  Lei ficará vinculado diretamente à 
Coordenadoria Municipal de Assistência e Promoção Social. 
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Parágrafo Único - O órgão ao qual está vinculado o Fundo fornecerá os recursos 
humanos e materiais necessários à consecução dos seus objetivos. 

 

Art. 6º - São atribuições da Coordenadoria Municipal de Assistência e Promoção 
Social: 

I - Administrar o Fundo de que  trata  a presente Lei e propor políticas de aplicação 
dos seus recursos; 

II - Submeter ao Conselho  Municipal  do Bem-Estar Social o Plano de Aplicação a 
cargo do Fundo, em consonância com os Programas Sociais Municipais, tais como de 
habitação, saneamento  básico, promoção humana e outros, bem como com  a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e de acordo com as políticas delineadas pelo Governo Federal, 
no caso de utilização de recursos do Orçamento da União; 

III - Submeter ao Conselho  Municipal  do Bem-Estar Social as demonstrações 
mensais de receita e despesa do Fundo; 

IV - Encaminhar à Contabilidade Geral do Município as demonstrações mensais de 
receita e despesa  do Fundo; 

V - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do  Fundo, e 

VI - Firmar  convênios  e  contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o 
Governo do Estado ou Município, referentes a recursos que serão administradas pelo 
Fundo. 

 

Art. 7º - O Conselho Municipal do Bem-Estar Social será constituído de 16 
(dezesseis) membros, a saber: 

I - 02 representantes do Poder Executivo; 

II - 04 representantes  de  Organizações Comunitárias; 

III - 01 representante do Poder Legislativo; 

IV - 01 representante de organizações religiosas; 

V - 02 representantes do Sindicato de Trabalhadores; 

VI - 01 representante de entidades patronais; 

VII - 03 representantes de entidades filantrópicas,  e 

VIII - 02 representantes  de  entidades assistenciais  e/ou educacionais. 

§ 1º - A designação dos membros do Conselho será feita por ato do Executivo. 

§ 2º - A Presidência do Conselho será exercida por representante do Executivo. 

§ 3º - A indicação dos membros do Conselho representantes da Comunidade será 
feita pelas organizações ou entidades a que pertencem. 

§ 4º - O número de representantes do Poder Público não poderá ser superior à 
representação da comunidade. 
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§ 5º - O mandato dos membros do  Conselho  será  de 02 (dois) anos, permitida a 
recondução. 

§ 6º - O mandato dos membros do Conselho será exercido gratuitamente, ficando 
expressamente vedado a concessão de qualquer tipo de remuneração, vantagem ou 
benefício de natureza pecuniária. 

Art. 8º - O Conselho  reunir-se-á,  ordinariamente uma vez por mês e, 
extraordinariamente na forma que dispuser o Regimento Interno. 

§ 1º - A convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
para as Sessões Ordinárias, e de 24 horas para as Sessões Extraordinárias. 

§ 2º - As decisões  do  Conselho  serão  tomadas com a presença de, no mínimo, a 
maioria absoluta, de seus membros, tendo o Presidente o voto de qualidade. 

§ 3º - O Conselho poderá  solicitar  a  colaboração de servidores do Poder Executivo 
para assessorar suas reuniões, podendo constituir uma Secretaria Executiva. 

§ 4º - Para o seu pleno funcionamento, o Conselho fica autorizado a utilizar os 
serviços infra-estruturais das unidades administrativas do Poder Executivo. 

Art. 9º - Compete ao  Conselho  Municipal  do Bem-Estar Social: 

I - Aprovar as diretrizes e normas  para  a gestão do Fundo Municipal do Bem-Estar 
Social; 

II - Aprovar os Programas Anuais  e  Plurianuais de Aplicação dos recursos do Fundo 
nas áreas sociais, tais como de habitação, saneamento básico e promoção humana; 

III - Estabelecer limites máximos de financiamento,  a título oneroso ou a fundo 
perdido, para as modalidades de atendimento previstas no artigo 3º desta Lei; 

IV - Definir política de subsídios na área  de financiamento habitacional; 

V - Definir a forma de  repasse  a  terceiros dos recursos sob a responsabilidade do 
Fundo; 

VI - Definir as condições de  retorno  dos investimentos; 

VII - Definir os critérios e as formas para a transferência dos imóveis vinculados ao 
Fundo, aos beneficiários dos Programas Habitacionais; 

VIII - Definir normas para gestão do Patrimônio vinculado ao Fundo; 

IX - Acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos do Fundo, solicitando, se 
necessário, o auxílio dos órgãos de finanças do Executivo. 

X - Acompanhar a execução  dos  programas sociais, tais como de habitação, de 
saneamento básico e de promoção humana, cabendo-lhe inclusive suspender o 
desembolso de recursos caso sejam constatadas irregularidades na aplicação; 

XI - Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao 
Fundo, nas matérias de sua competência; 

XII - Propor medidas de aprimoramento do desempenho do Fundo, bem como de 
outras formas de atuação visando a consecução dos objetivos dos programas sociais, e  

XIII - Elaborar o seu Regimento Interno. 
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Art. 10 - O Fundo de que  trata  a  presente  Lei, terá vigência ilimitada. 

 

Art. 11 - Para atender ao disposto  nesta  Lei, fica o Poder Executivo Municipal, 
autorizado a abrir crédito Adicional Especial, até o limite de CR$ 300.000,00 (trezentos mil 
cruzeiros reais) junto ao Gabinete do Prefeito. 

 

Art. 12 - A presente Lei será regulamentada por Decreto do Executivo, no prazo de 
90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

 

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de usa  publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de Outubro de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

LEI Nº 748/93, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder a abertura do Crédito 
Adicional Especial que especifica e dá 
outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autoriza a abrir  Crédito  Adicional  
Especial de CR$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros reais) para atender a seguinte 
programação de despesa não prevista no Orçamento de 1993. 

I - CR$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros reais) ao Gabinete do Prefeito, para 
atender o Programa 15814862.029, Elemento de Despesa 3.2.3.1 - Subvenções Sociais. 

 

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial aberto em decorrência desta Lei, terá como 
contrapartida recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária consignada no 
Orçamento de 1993, do Poder Executivo Municipal, na forma do disposto na Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964, em seu artigo 43, § 1º, Inciso III. 

 

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

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de Novembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 749/93, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Altera dispositivo da Lei Municipal nº 
641/90, de 27 de dezembro de 1980, 
que cria o Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal de Coxim, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 3º da Lei Municipal nº 641, de 27 de dezembro de 1990, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 "Art. 3º - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, será regulamentado através de Decreto emitido pelo 
Poder Executivo Municipal." 

 

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

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de Novembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 750/93, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Cria o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal de Coxim aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, órgão controlador e deliberativo das ações em todos os níveis, observado o 
disposto no artigo 88, inciso II, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de Junho de 1990. 

Art. 2º - Compete ao Conselho: 

I - propor, no âmbito do Município, o atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente, através de: 

            a) políticas sociais básicas; 

            b) políticas e programas de assistência social em caráter supletivo, para 
aqueles que dele necessitem; 

            c) serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às 
vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

            d) serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e 
adolescentes desaparecidos; 

            e) proteção  jurídico-social  por  identidade de defesa dos direitos da criança 
e do adolescente. 

II - controlar ações governamentais e não governamentais, com atuação destinada à 
infância e à adolescência no Município, com vistas à consecução das diretrizes e objetivos 
definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

III - apoiar, sugerir  planos,  programas ou  projetos no território do Município, sejam 
da iniciativa pública ou privada, que tenham como objetivo promover e assegurar direitos, 
garantindo a proteção integral à infância e à adolescência. 

Art. 3º - A concessão, pelo Poder Público, de qualquer subvenção ou auxílio às 
entidades que, de qualquer modo, tenham por objetivo a promoção, proteção e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente estará condicionada ao registro prévio das entidades 
não governamentais e respectivos programas e à inscrição dos programas propostos 
pelos órgãos governamentais junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, que manterá registro atualizado, do que fará comunicação ao Conselho 
Tutelar e à autoridade judiciária. 

Art. 4º - Todas as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente só terão validade quando aprovadas pela maioria absoluta de seus membros 
divulgada na imprensa local. 
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Art. 5º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão 
vinculado a Prefeitura Municipal de Coxim, será constituído por 10 (dez) membros 
indicados paritariamente pelas instituições públicas governamentais e não governamentais 
que atuam no Município, sendo: 

§ 1º - 05 (cinco) membros representantes do Poder Executivo Municipal 
(preferencialmente a Coordenadoria de Promoção e Assistência Social, Secretarias 
Municipais de Educação, Saúde, Administração e outros). 

§ 2º - 05 (cinco) membros representantes das instituições públicas não 
governamentais, legalmente constituídas que atuam na área da criança e da adolescência, 
indicadas através de Assembléia Geral, da qual participarão, com direito a voto, 02 (dois) 
delegados de cada uma das referidas instituições regularmente inscritas no Conselho de 
que trata este artigo ou, no caso da primeira indicação, inscritas junto à autoridade 
judiciária local. 

§ 3º - Além dos titulares, as  entidades  nominadas nos parágrafos 1º e 2º deste 
artigo indicarão igual número de suplentes. 

§ 4º - O mandato dos  Conselheiros  será  de  02 (dois) anos, permitida a recondução 
por uma vez, por igual período. 

§ 5º - A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 

§ 6º - O exercício da função de Conselheiro será considerado prioritário, sendo 
justificadas as ausências a quaisquer outros serviços quando determinado pelo seu com-
parecimento às sessões do Conselho ou pela participação em diligências autorizadas por 
este. 

§ 7º - Perderá o mandato o Conselheiro  que  faltar injustificadamente a 03 (três) 
sessões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, no período de um ano, ou for condenado 
em sentença por crime ou contravenção penal de qualquer natureza prevista em Lei. 

§ 8º - O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
solicitará aos órgãos competentes, 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do 
mandato, a indicação de novos membros, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º 
deste artigo. 

Art. 6º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança  e do Adolescente - CMDCA 
terá a seguinte estrutura: 

I - Presidência; 

II - Vice-presidência; 

III - Secretaria; 

IV - Plenário. 

Art. 7º - Compete, ainda, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente: 
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I - Propor ao Poder Executivo, alterações  na legislação em vigor e nos critérios 
adotados para o atendimento à criança e ao adolescente; 

II - Assessorar o Poder Executivo  na  definição da dotação orçamentária a ser 
destinada à execução das políticas de que trata o inciso I do artigo 2º desta Lei; 

III - Definir a política de administração e aplicação dos recursos financeiros que a 
construir o  Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em cada exercício; 

IV - Difundir e divulgar suplemento a política municipal destinada à criança e ao 
adolescente; 

V - Estimular a capacitação dos técnicos e educadores envolvidos no atendimento 
direto à criança e ao adolescente, com o objetivo de difundir, discutir e reavaliar as 
políticas de atendimento; 

VI - encaminhar e acompanhar, junto aos órgãos competentes, denúncias de todas 
as formas de negligência, omissão, discriminação, excludência, exploração, violência, 
crueldade e opressão contra a criança e o adolescente, controlando o encaminhamento 
das medidas necessárias a sua apuração; 

VII - Apoiar e propor  planos, programas  e projetos de estudos, pesquisas, 
publicações e mobilização da sociedade que visem à promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente; 

VIII - Incentivar e apoiar  campanhas  promocionais e de conscientização dos direitos 
da criança e do adolescente; 

IX - Manter contato com as delegacias especializadas de polícia, entidades de 
internação, acolhimento e demais instituições públicas e privadas acerca do atendimento 
oferecido às crianças e aos adolescentes; 

X - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 

XI - Dar posse aos membros  do  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente -  CMDCA, para o mandato sucessivo; 

XII - Convocar o Suplente no  caso  de  vacância do  cargo de Conselheiro; 

XIII - Propor modificações nas estruturas dos Sistemas Municipais que visem à 
promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Art. 8º - Nos primeiros trinta dias de  cada  mandato o Conselho indicará entre seus 
pares, respeitando alternadamente a origem de suas representações, o: 

I - Presidente; 

II - Vice-presidente; 

III - Secretário. 

Art. 9º - A administração  Municipal,  cederá  o espaço  físico, as instalações e os 
recursos humanos eventualmente necessários à manutenção do funcionamento regular do 
Conselho. 

Art. 10 - A primeira Assembléia  das  instituições não governamentais de que trata o 
§ 2º do artigo 5º desta Lei será convocada pelo Prefeito Municipal, no prazo máximo de 20 
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(vinte) dias após a data de sua publicação, as quais indicarão ao Poder Executivo os seus 
representantes. 

Art. 11 - O  Prefeito  Municipal  terá  o  prazo  de 30  (trinta) dias a partir da 
publicação desta Lei para dar posse ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Art. 12 - O Conselho Municipal, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da 
data da posse de seus membros para revisar e aprovar o Regimento Interno, que disporá 
sobre seu funcionamento e atribuições do Presidente, Vice-presidente, Secretários e 
demais Conselheiros.  

Art. 13 - O Conselho Municipal  disporá  de  30 (trinta) dias após a publicação desta 
Lei para apresentar ao Poder Executivo Municipal, proposta de Lei de criação 
regulamentação dos Conselhos Tutelares. 

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente 
revogada a Lei Municipal nº 638/90, de 27 de Dezembro de 1990 e demais disposições 
em contrário, e em especial as que estejam em desacordo com a Lei Federal nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de Novembro de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 751/93, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a concessão de isenções 
e benefícios para pagamentos de 
tributos municipais inscritos em Dívida 
Ativa e dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal de Coxim, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Aos contribuintes que estejam com seus débitos fiscais inscritos em Dívida 
Ativa Municipal, que efetuarem o pagamento total desses débitos até o dia 15 de 
dezembro de 1993, fica concedida a isenção de multas e o desconto de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre o valor do débito atualizado, para pagamento a vista. 

 

Art. 2º - Os débitos inscritos em Dívida Ativa poderão ter seu pagamento parcelado 
em até 03 (três) vezes iguais, com a concessão de isenção de multas, desde que o 
pagamento da 1ª parcela ocorra até o dia 15 de dezembro de 1993. 

Parágrafo Único - O não pagamento  das  demais parcelas na data de seu 
vencimento, ensejará na  automática suspensão dos benefícios concedidos. 

 

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

 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de Novembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 752/93, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a concessão de reajuste 
salarial dos Servidores Públicos do 
Poder Executivo Municipal, e dá outras 
providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal de Coxim, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam  reajustados  os  vencimentos  e demais vantagens dos servidores do 
Poder Executivo Municipal em: 

I - 12,5% (doze ponto cinco por cento) a partir de 1º de Outubro de 1993; 

II - 24,93% (vinte e quatro  ponto  noventa  e três por cento) a partir de 1º de 
Novembro de 1993. 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de usa  publicação, retroagindo seus 
efeitos às datas constantes nos Incisos I e II, do artigo 1º, desta Lei. 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de Novembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 753/93, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a concessão de 
benefícios de natureza fiscal, e dá 
outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal de Coxim, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - As empresas que se estabelecerem no Município de Coxim, ficam isentas do 
pagamento do ISS - Imposto Sobre Serviços; por um período de 12 (doze) meses e mais 6 
(seis) meses de redução de 50% (cinqüenta por cento) do mesmo, a contar da data de sua 
inscrição no Cadastro Econômico Fiscal da Prefeitura, desde que atendam aos requisitos 
estabelecidos na presente Lei. 

§ 1º - O benefício concedido no  "caput"  deste artigo, não se aplica às empresas 
que: 

I - tenham por sócios pessoas que sejam ou tenham sido titulares ou sócios de outra 
empresa, no  mesmo ramo de atividade nos dois anos anteriores a expedição do alvará de 
localização e funcionamento; 

II - sejam originárias  de  cisão  incorporação ou  fusão de empresas locais; 

III - sejam filiadas ou  sucursais  de  empresas já  estabelecidas no Município. 

§ 2º - A concessão do benefício não dispensa o contribuinte do cumprimento das 
obrigações acessórias. 

Art. 2º - As empresas  que  procederem  a  ampliação de  seu espaço físico em 50% 
(cinqüenta por cento) da área utilizada, ou ampliarem a utilização de mão-de-obra em 
mais 50% (cinqüenta por cento) da utilizadas, ficam isentas do pagamento do ISS - 
Imposto Sobre Serviços, por um período de 12 (doze) meses a contar da data da 
respectiva comprovação dos fatos. 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de Novembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 754/93, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Declara de Utilidade Pública o 
CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA - 
CTG "SENTINELA DO PANTANAL", 
com sede em Coxim-MS." 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 

saber que a Câmara Municipal de Coxim, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública o CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - 

CTG "SENTINELA DO PANTANAL", uma sociedade de natureza cultural, recreativa, social 
preservacionista e tradicionalista, fundada em 30 de Outubro de 1988, com sede em Coxim-
MS. 

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

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de Novembro de 1993. 
 
 
 

Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 755/93, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a concessão de reajuste 
salarial dos Funcionários da Câmara 
Municipal de Coxim, e dá outras 
providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal de Coxim, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Coxim, autorizado a conceder os 
reajustes salariais aos Funcionários da Câmara Municipal, de conformidade com os 
artigos 1º, incisos I e II, e 2º, do Projeto de Lei nº 040/93, do Poder Executivo Municipal. 

 

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

 

 DESPACHO: De conformidade com o artigo 56, § 7º da Lei Orgânica Municipal, de 
05/04/90, promulgo a seguinte Lei, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

Gilberto Reginaldo dos Santos 

Presidente 
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LEI Nº 756/93, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Suplementar até o valor de 
CR$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões 
de cruzeiros reais), conforme especifica 
e dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal de Coxim, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos suplementares 
até o valor de CR$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de cruzeiros reais) no corrente 
exercício de 1993, aos Créditos Adicionais abertos por disposição da Lei Municipal nº 717, 
de 14 de Abril de 1993, conforme especifica: 

I - CR$ 8.000.000,00 (oito  milhões  de cruzeiros reais) ao Programa 13754280.027 - 
Transparências(sic) ao Fundo Municipal de Saúde; 

II - CR$ 8.000.000,00 (oito  milhões  de cruzeiros reais) ao Orçamento aprovado para 
o Fundo Municipal de Saúde para o Exercício de 1993. 

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura dos Créditos Suplementares, dar-se-ão, 
por igual valor, provenientes do excesso de arrecadação verificado até a data de sua 
abertura, ou pela anulação de dotações consignadas ao Orçamento do Poder Executivo 
Municipal, sendo abertos na forma do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 
1964. 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de Novembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 757/93, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Cria o Conselho Tutelar no Município 
de Coxim-MS, e dá outras 
providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal de Coxim, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo com função 
não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos e garantias 
constitucionais da criança e do adolescente, dentro e fora da sociedade. 

§ 1º - Serão criados tantos Conselhos Tutelares quantos forem necessários ao 
atendimento da demanda, através de provocação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e do Ministério Público, ouvido o Poder Público Municipal, os 
quais terão sua distribuição regionalizada nos moldes da divisão já existente na Prefeitura 
Municipal de Coxim-MS. 

§ 2º - Cada Conselho Tutelar será composto por 05 (cinco) membros, eleitos para um 
mandato de 03 (três) anos permitida uma reeleição. 

Art. 2º - A escolha dos  Conselheiros  far-se-á através de eleição, sendo convocadas 
para votar as Instituições Governamentais e as não governamentais legalmente 
constituídas e previamente habilitadas pelo C.M.D.C.A e que deverão indicar através de 
Assembléia Geral, 05 (cinco) delegados que votarão representado as referidas 
instituições, em pleito, coordenado pelo C.M.D.C.A. e fiscalizado pelo Ministério Público. 

Art. 3º - O pleito será convocado por Resolução do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, na forma da Lei. 

Art. 4º - A candidatura é  individual  e  sem qualquer vínculo com partidos políticos. 

Art. 5º - Somente poderão concorrer ao pleito, os candidatos que preencherem até o 
encerramento das inscrições, os seguintes requisitos: 

I - possuir reconhecida idoneidade moral; 

II - ter idade superior a vinte e um anos; 

III - residir no Município há mais de dois anos; 

IV - estar no gozo de seus direitos políticos; 

V - estar quite com o serviço militar; 

VI - possuir curso superior ou ter experiência comprovada ou a especialidade em 
trabalho com a criança e adolescente. 

Art. 6º - A candidatura deve ser registrada no prazo de trinta dias antes do pleito 
mediante a apresentação do requerimento endereçado ao Presidente do Conselho 
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Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - C.M.D.C.A., acompanhado da prova 
do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 5º desta Lei. 

Art. 7º - O pedido  de  registro  será  homologado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente que fará a publicação, na imprensa local, dos nomes 
dos candidatos, data, local e horário do pleito. 

Art. 8º - A eleição será convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, mediante Edital publicado na imprensa local, 03 (três) meses antes do 
término do mandato dos membros do Conselho Tutelar. 

Art. 9º - É permitida a  difusão  das  candidaturas nos veículos de comunicação social 
e através de seminários, encontros, debates e entrevistas. 

Art. 10 - A  realização  do  pleito  será regulamentado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 11 - Concluída a  apuração  dos  votos, o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, proclamará o resultado da eleição, mandando publicar os 
nomes dos candidatos eleitos e os sufrágios recebidos. 

Art. 12 - Os  cinco  mais  votados  serão  considerados eleitos, ficando os outros 
cinco, pela ordem de votação, como suplentes. 

§ 1º - Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato com maior 
experiência comprovada na área. 

§ 2º - Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver obtido maior 
número de votos. 

Art. 13 - Os eleitos  serão  proclamados  pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e tomarão posse, no dia seguinte ao término do mandato de 
seus antecessores. 

§ 1º - No período de  férias  de  um  dos Conselheiros, deverá ser realizado um 
revezamento entre os demais, de forma que a ausência daquele que estiver de férias, não 
prejudique o atendimento e as atividades do Conselho Tutelar. 

Art. 14 - São impedidos de  servir  no  mesmo Conselho, marido e mulher, 
ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o 
cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Parágrafo Único - Entende-se(sic)  este  impedimento à autoridade judiciária e aos 
representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, 
em exercício na Comarca e no Foro Regional. 

Art. 15 - São atribuições do Conselho Tutelar: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigo 98 e 105, 
aplicando as medidas previstas no artigo 129, incisos I e VII, da Lei Federal nº 8.069/90; 

II - promover a execução de suas decisões podendo, para tanto:   

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança; 
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b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 
injustificado  de suas deliberações; 

III - encaminhar ao  Ministério  Público  notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente; 

IV - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

V - providenciar o cumprimento da medida estabelecida pela autoridade judiciária, 
dentre as  previstas no artigo 101, incisos I a VI, para  o adolescente autor de ato 
infracional; 

VI - expedir notificações; 

VII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 
necessários; 

VIII - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da Proposta Orçamentária 
para Planos e Programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

IX - representar, em nome da pessoa  e  da família, contra a violação dos direitos 
previstos no artigo 220, § 3º, inciso II da Constituição  Federal;  

X - representar ao Ministério Público, para efetivo das ações de perda ou suspensão 
do pátrio poder; 

XI - promover, através  de  seminários  em escolas, palestras e demais meios que o 
Conselho Tutelar entender viável, a divulgação de suas atribuições a fim de que a 
população lhe encaminhe os casos que lhe são afetos. 

XII - promover intercâmbio  com  Conselhos Tutelares de outros Município a fim de 
trocar experiências. 

Art. 16 - O atendimento oferecido pelo Conselho Tutelar será informal e 
personalizado, mantendo-se registro das providências adotadas em cada caso. 

Parágrafo Único - O horário de atendimento será definido pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo indispensáveis os      seguintes regimes: 

I - a ação conjunta de no mínimo 02 (dois) Conselheiros para os expedientes normais 
do Conselho; 

II - diariedade do atendimento; 

III - plantão  para  feriados,  sábados,  domingos e noturno com definição em 
Regimento. 

Art. 17 - A Administração Pública Municipal, junto com o Governo Estadual, o 
Governo Federal e a sociedade civil organizada, ficará responsável pelas instalações 
física e funcional necessárias ao funcionamento do Conselho Tutelar e pela sua regular 
manutenção e/ou expansão. 

Parágrafo Único - O Conselho Tutelar manterá uma Secretaria Técnica e 
Administrativa encarregada de prover o funcionamento adequado dos serviços e 
instalações destinadas às suas atividades. 

Art. 18 - A competência será determinada: 
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§ 1º - Pelo domicílio dos pais ou responsável; 

§ 2º - Pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 
responsável, sendo que: 

I - nos casos  de  ato  infracional  praticado por criança, será competente o Conselho 
Tutelar do  lugar de ação ou omissão, observados as regras de conexão, contigência(sic) 
e prevenção; 

II - a execução das medidas de proteção poderá ser delegada ao Conselho Tutelar 
da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar a entidade que abrigar a 
criança ou adolescente. 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a criar 05 (cinco) cargos de 
nível DAS-7, necessários ao preenchimento e funcionamento do Conselho Tutelar. 

Parágrafo Único - Sendo eleito funcionário público estadual ou municipal, fica-lhe 
facultado, no caso de remuneração optar pelos vencimentos vantagens de seu cargo, 
vedada a acumulação de vencimentos. 

Art. 20 - Perderá o mandato o Conselheiro que: 

§ 1º - Praticar ilícito  penal, sendo indiciado em Inquérito Policial ou condenado em 
sentença por crime ou contravenção penal, previstos no Código Penal Brasileiro. 

§ 2º - Faltar sem  justificativa  a  03  (três) sessões consecutivas e a 06 (seis) 
alternadas no espaço de 01 (hum) ano. 

Art. 21 - O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá serviço público 
relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial em 
caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 

Art. 22 - No prazo de 60  (sessenta)  dias contados da  publicação desta Lei, realizar-
se-á a eleição para o Conselho Tutelar, observando-se o disposto nos artigos 5º e 6º desta 
Lei. 

Art. 23 - O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a criação dos Conselhos 
Tutelares, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei. 

Art. 24 - Revoga-se a Lei nº  640/90,  de 27/02/90, em seus artigos que não atendem 
as exigências da Lei Federal nº 8.069, (Estatuto da Criança e do Adolescente) e as 
demais disposições em contrário. 

Art. 25 - Esta Lei entrará em vigor na data de usa  publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 1º de Dezembro de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 758/93, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Créditos Suplementares até o 
limite de 50% (cinqüenta por cento) do 
Orçamento fixado para o corrente 
exercício de 1993." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe  do  Poder  Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos 
suplementares em mais 50% (cinqüenta por cento) do Orçamento corrente para o 
Exercício de 1993. 

 

Art. 2º - Os créditos adicionais suplementares a serem abertos em decorrência desta 
Lei, dar-se-ão nos termos dos incisos I à IV, § 1º, Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de Março de 1964. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 1º de Dezembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 759/93, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder a abertura de Créditos 
Adicionais Especiais que especifica e 
dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder  Executivo Municipal, autorizado a abrir os créditos adicionais 
que especifica, até o valor de CR$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros 
reais) para atender as seguintes programações de despesas não previstas no Orçamento 
Programa de 1993, do Poder Executivo Municipal: 

I - CR$ 2.900.000,00  (dois  milhões  e novecentos mil cruzeiros reais) à 
Coordenadoria Municipal de Promoção e Assistência Social, para atender ao Programa 
15814832.030 - Casa de Guarda e Assistência ao Adolescente - Elemento de Despesa 
4.1.1.0 - Obras e Instalações; 

II - CR$ 600.000,00 (seiscentos  mil  cruzeiros reais) à Coordenadoria Municipal de 
Promoção e  Assistência Social, para atender ao Programa 5814832.031 - Apoio à família 
substituta provisória - Elemento de Despesa 3.1.2.0 - Material de Consumo e 4.1.20 - 
Equipamento e Material Permanente. 

Art. 2º - Os créditos adicionais  especiais  abertos em decorrência desta lei, terão 
como contrapartida recursos provenientes de convênios formalizados com órgãos federal 
e estaduais, bem como recursos do excesso de arrecadação verificada no exercício em 
curso no Orçamento do Poder Executivo Municipal ou decorrentes de anulação de 
dotações orçamentária consignadas no Orçamento de 1993, dando-se abertura dos 
créditos adicionais com fulcro no artigo 43, da Lei  Federal nº 4.320, de 17 de Março de 
1964. 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 1º de Dezembro de 1993. 

 

Moacir Kohl 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 760/93, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

"Declara de Utilidade Pública, a 
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENE-
FICENTE - AEB de Coxim-MS." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA 

BENEFICENTE - AEB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, tem como objetivo exercer a 
beneficência e a promoção social, como organização paraeclesiástica auxiliando os poderes 
públicos e procurando atingir com a beneficência a criança e ao velho com carinho 
demonstrando amor a Deus e ao próximo. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 1º de Dezembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 762/93, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a política salarial aos 
Servidores Públicos Municipais e dá 
outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica estabelecidos os messes de janeiro, maio e setembro, como datas-base 
para as negociações salariais com os Servidores Públicos Municipais. 

Parágrafo Único - As  alterações   de  vencimentos dos  Servidores Públicos 
Municipais, decorrentes do disposto neste artigo, dar-se-ão por lei de iniciativa exclusiva 
do Chefe do Poder Executivo Municipal, consoante o disposto no artigo 61,§ 1º, II, "a",  da 
Constituição Federal. 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder antecipações de 
pagamento de vencimentos a seus servidores destinados a dar pronto atendimento a 
situações emergenciais destes, decorrente de casos fortuitos ou de força maior, que 
possam comprometer o equilíbrio sócio-familiar do servidor. 

Art. 3º - O Poder  Executivo  Municipal,  deverá sempre que necessário, proceder a 
complementação de vencimento, de modo a que nenhum servidor perceba vencimento 
inferior ao salário mínimo nacional. 

Art. 4º - Observada  a  conveniência  e  a oportunidade para o serviço público 
municipal, poderá o Poder Executivo Municipal, com autorização do Poder Legislativo, 
efetuar a qualquer tempo, reajustamento dos vencimentos de seus servidores, destinado a 
manter o equilíbrio da situação financeira destes provocada pela alteração do poder 
aquisitivo da moeda nacional, sem prejuízo do disposto no artigo 1º desta Lei. 

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

    Gabinete do Prefeito Municipal, 8 de Dezembro de 1993. 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 763/93, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre a concessão de reajuste 
salarial aos Servidores Públicos 
Municipais e dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reajustar os vencimentos e 
demais vantagens, dos Servidores Públicos Municipais, em 24, 89% (vinte e quatro ponto 
oitenta e nove por cento) a partir de 1º de dezembro de 1993. 

 

Art. 2º - Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo, autorizado a conceder a reposição 
do resíduo de reajuste dos vencimentos e demais vantagens dos Servidores Públicos 
Municipais, em até 18,68% (dezoito ponto sessenta e oito por cento), aplicados sobre os 
vencimentos vigentes em dezembro de 1993. 

 

Parágrafo Único - A concessão de que trata este artigo,  não será devida àqueles 
servidores que recebiam a complementação salarial, sob a forma de abono ou diferença 
de salário. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de Dezembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 764/93, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1993 
 

"Dispõe sobre autorização ao Poder 
Executivo Municipal, para proceder o 
desconto em Folha de Pagamento de 
contribuição sindical, e dá outras 
providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do  Poder  Executivo Municipal, autorizado a proceder 
descontos em folha de pagamento dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da 
prefeitura Municipal de Coxim, no percentual de 1% (um por cento) sobre os valores fixos, 
correspondente à Contribuição Sindical, em favor do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais - SINSMC. 

 

Parágrafo Único - Os  descontos  previstos  no "caput" deste artigo, deverão ser 
precedidos de  uma autorização por parte do servidor e encaminhada ao     Setor 
competente para o processamento. 

 

Art. 2º - O  montante   correspondente  à contribuição, devem ser repassados 
automaticamente ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias após o pagamento. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de Dezembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 765/93, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1993 
 

"Convalida os Decretos do Poder 
Executivo Municipal nºs 073/93, 305/93 
e 588/93 e dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam convalidados os Decretos Municipais de nºs: 073/93, de 01/04/93, 
305/93, de 07/07/93 e 588/93, de 20/10/88, expedidos com fulcro no artigo 5º da Lei 
Municipal nº 699/92, de 10/12/92. 

 

Art. 2º - Os valores relativos à correção do Orçamento do Município para 1993, e que 
resultam em alteração deste, ficam convalidados como Créditos Adicionais Suplementares 
aberto e incorporados por excesso de arrecadação verificada no Exercício de 1993, pelo 
Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 3º - Ficam igualmente convalidados todos os demais atos resultantes do 
cumprimento da Lei Municipal nº 699, de 10 de dezembro de 1992 e dos Decretos 
nominados no artigo 1º desta Lei. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de Dezembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 766/93, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1993 

 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar todos os lotes provenientes da 
área de sua propriedade que totaliza 
120.006 m² para a construção de Casas 
Populares a serem construídas através 
do Sistema Mutirão." 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a doar todos os lotes 

provenientes do fracionamento da área de sua propriedade que totaliza 120.006 m², área 
esta denominada "Vila Bela", constante da matrícula nº 15.090, do Registro de Imóveis da 
Comarca de Coxim-MS., constituída de áreas distintas que irão compor o loteamentos Vila 
Bela I e Vila Bela II. 

 
Art. 2º - A doação a que se refere o  artigo  1º destinar-se-á a construção de casas 

populares pelo sistema mutirão, provenientes do Convênio nº 052/93/SHDU/MS/PMCOX 
celebrado entre o Executivo Municipal e o Estado de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a 
Secretaria de Estado de Habitação e Desenvolvimento Urbano e a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano/MS. 

 
Art. 3º - O terreno ora doado objeto desta Lei bem como a sua infra-estrutura serão 

repassados às famílias beneficiárias, a custo zero, por se tratar de cunho eminentemente 
social. 

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

disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de Dezembro de 1993. 
 
 
Moacir Kohl 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 767/93, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1993 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir o Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir os Créditos Adicionais 
que especifica até o valor de CR$ 9.000.000,00 (nove milhões de cruzeiros reais) para 
atender a seguinte programação de despesas não previstas no orçamento Programa de 
1993, do Poder Executivo Municipal: 

I - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos - Programa: 10573161-
032 - Construção de Casas Populares: Elementos de Despesa 3.1.3.2. - Outros Serviços e 
Encargos - CR$  1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros reais):  4.1.1.0 - Obras e 
Instalações CR$ 8.000.000,00  (oito milhões de cruzeiros reais). 

 

Art. 2º - Os Créditos Adicionais  Especiais  abertos em decorrência desta Lei, terão 
como contrapartida para sua abertura, recursos provenientes do Convênio formalizado 
com o Estado de Mato Grosso do Sul, de nº 052/SDHU/MS/93, bem como recursos do 
excesso de arrecadação verificado no exercício em curso no Orçamento do Poder Exe-
cutivo Municipal ou decorrente de anulação de dotações orçamentárias consignadas em 
seu orçamento para o exercício de 1993, com fulcro no art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de Dezembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 768/93, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1993 
 

"Prorroga até 10 de Janeiro de 1994, o 
prazo de vigência dos benefícios de que 
trata a Lei Municipal nº 751, de 24 de 
Novembro de 1993." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica prorrogado os prazos de vigência para a concessão dos benefícios de 
que trata a Lei Municipal nº 751/93, para o dia 10 de Janeiro de 1994. 

 

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

 

    Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de Dezembro de 1993. 

 

 

                                             Moacir Kohl 

                                         Prefeito Municipal 
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LEI Nº 769/93, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1993 
 

"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA 
do Município de COXIM-MS., para o 
Exercício Financeiro de 1994." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO  DO SUL, faz  
saber  que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de 
Coxim-MS., para o Exercício Financeiro de 1994, discriminados pelos anexos integrantes 
desta Lei, composto pelas Receitas e Despesas dos órgãos da Administração Direta, 
Indireta e Fundos instituídos pelo município, que recebem transferências à conta deste 
Orçamento, têm sua Receita estimada em CR$ 3.933.480.000,00 (três bilhões, 
novecentos e trinta e três milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros reais) e a despesa 
fixada em igual importância/ 

 

Art. 2º - A Receita decorrerá da arrecadação de  tributos e outras Receitas Correntes 
e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos Anexos 
desta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento. 

 

1.    RECEITA DO TESOURO 

1.1   RECEITAS CORRENTES 

- Receita Tributaria......................   CR$   104.237.220,00 

- Receita Patrimonial....................   CR$     53.434.580,00 

- Transf. Correntes.....................    CR$ 2.559.384.320,00 

- Outras Rec. Correntes.............     CR$     35.073.530,00 

   Subtotal..................................     CR$ 2.732.129.650,00  

 

1.2    RECEITAS DE CAPITAL 

 - Operações de Crédito.............     CR$    16.389.500,00 

 - Alienações de Bens.................      CR$    16.111.600,00 

 - Amort. de Empréstimos..........      CR$       1.638.950,00 

 - Transfer. de Capital................      CR$ 1.170.210.300,00 

  Subtotal..................................       CR$ 1.201.350.350,00 

  T O T A L................................       CR$ 3.933.480.000,00 
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2. RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Fundos) (exclusive(sic) 
transferências do Tesouro) 

2.1 RECEITAS CORRENTES...........    CR$     77.850.125,00 

2.2 RECEITAS DE CAPITAL.............    CR$       3.114.005,00 

     Subtotal.......................................    CR$      80.964.130,00 

 TOTAL DA RECEITA.......................    CR$ 4.0 14.444.130,00 

 

Art. 3º - A Despesa  total  dos  Orçamentos  ascende  a trinta e três milhões, 
quatrocentos e oitenta mil cruzeiros reais), importando o Orçamento Fiscal em CR$ 
3.354.275.070,00 (três bilhões, trezentos e cinqüenta e quatro milhões, duzentos e setenta 
e cinco mil e setenta cruzeiros reais), e o Orçamento da Seguridade Social em CR$ 
579.204.930,00 (quinhentos e setenta e nove milhões, duzentos e quatro mil e novecentos 
e três cruzeiros reais). 

 

Art. 4º - A Despesa será realizada segundo as  disposições constantes dos Anexos 
integrantes desta Lei, observado o seguinte desdobramento em sua composição. 

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

- Despesas Correntes....................    CR$ 1.922.816.140,00    

- Despesas de Capital....................    CR$ 1.977.884.860,00 

- Reserva de Contingên..................    CR$      32.779.000,00 

TOTAL...........................................     CR$ 3.933.480.000,00 

 

DESPESAS POR ÓRGÃOS 

I - PODER LEGISLATIVO................   CR$   285.177.300,00 

0100  Câmara Municipal..................   CR$   285.177.300,00 

 

II - PODER EXECUTIVO.....................     CR$ 3.648.302.700,00 

 0200 Gabinete do Prefeito.............. ....    CR$     236.008.800,00 

 0300 Assessoria Jurídica............ .......    CR$       52.446.400,00 

 0400 Assessoria de Imprensa.............    CR$       52.446.400,00 

 0500 Coord. de Prom. e Assist. Social...  CR$   231.091.950,00 

 0600 Secretaria Mun. de Adm. Plan. e Fi  CR$  286.488.460,00 

 0700 Sec. Mun. de Des. Econ. e M.AmbienCR$324.839.890,00 

 0800 Sec. Mun. de Educ. Cult. e EsporteCR$  1.147.265.000,00 
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 0900 Sec. Mun. de Saúde e Higien.PúblicCR$     348.112.980,00 

 1000 Secret. Mun. Ob. V. e Serv. UrbanoCR$     818.819.420,00 

 1100 Encargos Gerais do Município........ CR$     118.004.400,00 

 1200 Encargos com Ent. Superv. e FundosCR$                    0,00 

 1900 Reserva de Contingência........ .......  CR$      32.779.000,00 

   

 TOTAL DA DESPESA C/RECURSOS DO TESOURO CR$ 3.933.480.000,00 

 

 DESPESAS À CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS   

 DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS..............  CR$    80.964.130,00 

 

 TOTAL DA DESPESA.................................................  CR$ 4.014.444.130,00 

 

Art. 5º - Fica o Poder  Executivo  Municipal autorizado  a: 

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do 
total da Despesa fixada nesta Lei, nos termos do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964; 

II - tomar as medidas necessárias  para  ajustar os dispêndios ao efetivo 
comportamento da Receita e a realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita 
nos termos do § 8º, do artigo 165 da Constituição Federal, observado o limite estabelecido 
no inciso III do art. 167 da Constituição Federal. 

Parágrafo Único - Fica  autorizado,  com  anuência legislativa, não sendo computado 
para efeito do limite fixado no Inciso I, deste artigo, a abertura de Créditos Adicionais 
Suplementares: 

I - para atender despesas com pessoal e encargos; 

II - à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito autorizadas em Lei; 

III - à conta de recursos provenientes do excesso de arrecadação efetivamente 
verificado no período, na forma do disposto no art. 43, § 1º, Inciso II, e § 3º, da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de Março de 1964. 

Art. 6º - O recursos consignados em Reserva de Contingência, serão utilizados, no 
curso da execução orçamentária, como fonte compensatória para abertura de Créditos 
Suplementares. 

Art. 7º - Em decorrência do disposto  no  artigo  66 e seu parágrafo único, da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a 
movimentar por órgãos centrais de controle, as dotações atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos sociais, de 
uma para outra unidade. 
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Parágrafo Único - As  redistribuições  de  recursos da autorização contida neste 
artigo, não serão computadas para efeito do limite fixado no artigo  6º(sic), inciso I, desta 
Lei. 

Art. 7º - Ficam  aprovadas,  conforme  especificações e  quadros anexos. 

I - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, gestionado pelo Instituto 
Municipal de Assistência Social de Coxim-MS - IMASC, vinculado à Secretaria Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças, que estima a receita e  fixa a despesa para o 
Exercício de 1994, em CR$ 81.947.500,00 (oitenta e um milhões, novecentos e quarenta e 
sete mil e quinhentos cruzeiros reais); 

II - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de 
Saúde  e Higiene Pública, que estima a receita e fixa a despesa para exercício de 1994, 
em CR$ 327.790.000,00 (trezentos e vinte e sete milhões, setecentos e noventa mil 
cruzeiros reais). 

 

 

III - O orçamento do Fundo Municipal do Bem-estar e Assistência Social, vinculado à 
Coordenadoria Municipal de Assistência e Promoção Social, que estima a Receita e fixa a 
Despesa em CR$ 163.895.000,00 (cento e sessenta e três milhões, oitocentos e noventa 
e cinco mil cruzeiros reais) e; 

IV - O Orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, vinculado a 
Coordenadoria Municipal de Promoção e Assistência Social, que estima a receita e fixa a 
despesa para exercício de 1994, em CR$ 4.000.000,00 (quatro milhões  de cruzeiros 
reais). 

Parágrafo Único - As autorizações contidas nos artigos 6º e 8º desta Lei, são 
extensivos aos Orçamentos de que trata este artigo. 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1994, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 16 de dezembro de 1993. 

                                        

 

MOACIR KOHL 

Prefeito Municipal 

 
 


