
LEI Nº 906/99, DE 16/03/99 
 
“Dispõe sobre desafetação de área de uso 
comum e dá outras providências." 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica desafetado o uso comum, passando a fazer parte do patrimônio 

da municipalidade, parte do imóvel de 5.918,00 m² (cinco mil, novecentos e 
dezoito metros quadrados) da Área Verde, do Lote nº 01, da Quadra "B", do 
Loteamento Morada Altos de São Pedro, com área total de 8.474,26 m² (oito mil, 
quatrocentos e setenta e quatro metros quadrados e vinte e seis centímetros), 
com as seguintes confrontações: 

 
AO NORTE : com a Rua Paraíba, com 120,00 m; 
AO SUL   : com a Rua Oscar Serrou Camy, com 121,54 m; 
AO LESTE : com a Rua Pontal, hoje denominada: Avenida Otacílio Severo dos 
Santos, com  61,00 m; 
AO OESTE : com a Rua Amapá, com 80,30 m. 

 
 Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a  proceder  a doação 

da parte desafetada no artigo anterior à Empresa: SULBRASIL, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., mediante Escritura Pública, após 
regularização dos documentos junto ao Registro Imobiliário de Coxim-MS. 

 
§ 1º - A área, objeto de doação de que trata o caput deste artigo, destina-se 

a construção de uma "Fábrica de Calçados", isenta de qualquer tipo de poluentes, 
com previsão de geração de 40 (quarenta) empregos diretos em sua linha de 
produção, estimada para produzir na sua capacidade total 1.000 (mil) pares/dia. 

 
§ 2º - Em contrapartida, a Empresa compromete a construir e manter com 

seus próprios recursos, na parte remanescente da área com 2.560,26 m² (dois 
mil, quinhentos e sessenta metros quadrados e vinte e seis centímetros), uma 
Praça de acesso livre a toda a população, dotada de: pista de "cooper", 
arborização, passeio público, "Play-Ground", pista de atletismo, iluminação e 
chafariz, conforme projeto arquitetônico. 

 
§ 3º - Fica estipulado o prazo  de  03  (três)  meses, a  partir  de  toda 

documentação legalizada, para o início das obras, e 02 (dois) anos, para sua 
conclusão, ficando ainda a empresa beneficiária comprometida em construir a 
Praça proporcionalmente à construção da fábrica, sob pena de reversão à 
municipalidade, da área doada, incluindo as benfeitorias existentes. 
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Art. 3º - Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder 
ajuda no que se referir à máquinas para terraplenagem, mudas de árvores e 
gramas para ornamentação da Praça Pública, bem como pessoal para ajuda na 
construção da Praça de acordo com a sua disponibilidade. 

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

disposições em contrário. 
      
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 16 de março de 1999.                               
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 907/99, DE 13/04/99 
 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a instituir o Passe do Estudante e dá 
outras providências." 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
CÂMARA MUNICIPAL aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a instituir o Passe do 

Estudante, entendido como um passe gratuito de ida e outro de volta ao 
estudante do 1º, 2º e 3º Graus do Ensino Oficial, nos serviços de transporte 
coletivo urbano do Município, atendidos os requisitos estabelecidos em 
regulamentação. 

 
Parágrafo Único - Entre os requisitos a serem estabelecidos em 

regulamento, constarão obrigatoriamente: 
 
I - comprovação da matrícula e freqüência do Estudante; 
 
II - distância mínima de 800 (oitocentos) metros entre a residência do aluno 

e a Unidade Escolar em que estiver matriculado, seguindo o traçado das vias 
públicas; 

 
III - cadastramento do estudante pela Secretaria Municipal de Transportes; 
 
IV - quantidade de passes mensais, diretamente relacionada com o 

Calendário Escolar, carga horária e período de aulas. 
 
Art. 2º - A partir de 1999,  o  Passe  do  Estudante fica limitado ao número 

proporcionalmente ao crescimento do número de passageiros pagantes no 
mesmo período. 

 
Parágrafo Único - Terão prioridade na aquisição dos passes, o  estudante 

que comprovada as condições do artigo 1º da presente Lei, já forem usuários do 
referido benefício  por  ocasião  do  semestre letivo do ano anterior. 

 
Art. 3º - Mensalmente serão realizadas pesquisas de aferição do número de 

usuários do benefício da presente Lei, e sempre que se constatar sobra de 
passes, na mesma proporção serão reeditados novos passes e contemplados 
tanto quanto possível, os demais estudantes inscritos ao Programa. 
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Art. 4º - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias, após a sua publicação. 

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

disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de abril de 1999. 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 908/99, DE 20/04/99 
   
 

 "Declara de Utilidade Pública a 
ASCA - Associação Coxinense de 
Artesãos, com sede no Município de  
Coxim-MS." 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:  

 
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a ASCA -Associação Coxinense 

de Artesãos, entidade sem fins lucrativos, com sede e foro na Cidade de Coxim, 
cujo objetivo é fomentar e defender os interesses das atividades artesanais em 
âmbito municipal, tendo como filosofia a solidariedade e o auxílio mútuo. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 20 de abril de 1999. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

LEI Nº 909/99, DE 11/05/99 
   

                                        
"Autoriza o Poder Executivo 
Municipal criar o CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
MULHER e dá outras providências." 

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica O Poder Executivo Municipal autorizado a criar o CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, nos termos dos artigos 5º e 7º da 
Constituição Federal. 
 
     Art. 2º - O referido Conselho terá por finalidade, auxiliar a  administração 
pública na orientação, planejamento e interpretação de matérias destinadas à 
promoção e defesa dos direitos da mulher. 
 
     Art. 3º - O Conselho Municipal dos  Direitos  da Mulher  será  composto por 14 
(catorze) membros com igual número de suplentes, sendo 07 (sete) 
Representantes do Poder Público Municipal e 07 (sete) Representantes da 
Sociedade Civil organizada. 
 
     Art. 4º - Os Representantes do Poder Público serão indicados pelo Prefeito 
Municipal entre os servidores dos órgãos voltados à execução das áreas de 
educação, saúde, assistência social, cultura, habitação, planejamento urbano e 
trabalho. 
 
     Art. 5º - Os representantes da Sociedade Civil  serão indicados por entidades 
comunitárias, associações de profissionais, instituições, clubes e agremiações 
femininas, federações, fóruns e entidades representativas de reconhecida 
atuação na área de promoção e defesa dos direitos da mulher. 
 
     Art. 6º - Os Conselheiros Titulares e Suplentes, após aprovação pela CÂMARA 
MUNICIPAL, serão nomeados pelo Prefeito Municipal e terão um mandato de 02 
(dois) anos, permitida 01 (uma) recondução por igual período. 
   

 Art. 7º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher terá as seguintes 
competências: 
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     I - definir a política municipal de promoção e defesa dos direitos da mulher; 
    II - acompanhar a implantação e operacionalização de programas, projetos e 
serviços de atenção  à  mulher, e também condições  de acesso  ao  atendimento 
à população usuária nas diversas áreas:  educação, saúde, assistência social, 
qualificação profissional, geração de renda entre outras; 
   III - promover a integração entre órgãos e entidades encarregados da 
operacionalização dessa política; 
    IV - solicitar dos órgãos competentes, a realização de estudos e pesquisas que 
retratem a situação social, política, econômica e cultural da mulher coxinense; 
     V - realizar, anualmente, a Conferência Municipal da Mulher, com o objetivo de 
avaliar a situação dessa população do município e traçar as diretrizes de atuação; 
    VI - participar da definição de dotações orçamentárias destinadas à execução 
de políticas de atenção à mulher; 
   VII - promover campanhas de conscientização e divulgação de assuntos 
relativos aos direitos da mulher; 
  VIII - fiscalizar, por meio de Comissão constituída para esse fim, as ações 
governamentais e não governamentais destinadas ao cumprimento de 
mecanismos legais, políticas e diretrizes aprovadas para que se atinjam os 
objetivos previstos nesta Lei. 
 
     Art. 8º - A função do Conselheiro, considerada de interesse público relevante, 
não será remunerada. 
 
     Art. 9º - O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação desta Lei, para regulamentar por Decreto, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, e de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação do 
Decreto, para nomear e dar posse aos seus membros. 

 
 Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 11 de maio de 1999. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 910/99, DE 11/05/99 
 
   

 "Declara de  Utilidade  Pública a  Associação  
dos  Moradores  do Bairro Piracema,  nesta  
cidade." 

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica O Poder Executivo Municipal autorizado a declarar de Utilidade Pública a 
Associação dos Moradores do Bairro Piracema, entidade civil, de caráter filantrópico e sem 
fins lucrativos, destina a representar e congregar os moradores daquele Bairro, sem distinção 
de raça, cor partidária e credo religioso. 
 
     Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 11 de maio de 1999. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 911/99, DE 11/05/99 
   
                                                             

"Altera a Lei Municipal nº 849/97, de 
22/04/97." 

 
 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - A Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Coordenação 
Social compreende: 
 
     I - Divisão de Serviço Social, assim composta: 
 
          a) Setor de Assistência ao Usuário; 
 
          b) Setor de Promoção Humana; 
 
          c) Setor de Geração de Emprego e Renda. 
 
     Art. 2º - A Estrutura Administrativa  prevista  na presente Lei entrará em 
funcionamento, gradativamente, à medida que os órgãos que a compõem forem 
sendo implantados, segundo as conveniências da Administração e disponibilidade 
de recursos. 
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 11 de maio de 1999. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 912/99, DE 18/05/99 
   

“Dispõe sobre a desafetação de área 
de uso comum." 

 
 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica desafetado como de uso comum, passando a fazer parte do 
patrimônio da Municipalidade, como de uso dominical, o imóvel constituído pela 
Rua Santo Antônio, com área de 673,54 m² (seiscentos e setenta e três metros e 
cinqüenta e quatro centímetros quadrados), com as seguintes descrições: 
 
     AO NORTE : (lado direito) com 94,20 m para  o  Cemitério Municipal; 
     AO SUL : (lado esquerdo) com 98,24 m para a Vila Cruzeiro (82,14m); 
     AO LESTE : (fundo) com 8,08 m para o Aeroporto antigo, e 
     AO OESTE : (frente) com 7,00 m para a Rua Rio Grande do Sul. 
 
     Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de maio de 1999. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 913/99, DE 27/05/99 
   
 
 

"Dispõe sobre o reajuste dos 
vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais." 

 
 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Ficam reajustados em 10% (dez por cento) a partir de 1º de abril de 
1999, os vencimentos dos Servidores Públicos Municipais. 
   
     Art. 2º - Suprimido. 
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 1º de abril de 1999. 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27 de maio de 1999. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 914/99, DE 08/06/99 
   
 

"Dispõe sobre denominação de 
Estádio Municipal, nesta cidade." 

 
 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a denominar de 
“ESTÁDIO MUNICIPAL ANDRÉ BORGES”, o logradouro localizado na margem 
direita do prolongamento da Avenida Virgínia Ferreira, nesta cidade. 
   
     Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 1º de abril de 1999. 

 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27 de maio de 1999. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 915/99, DE 06/07/99 
   

 
“Cria o Fundo Municipal da 
Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério - 
FUNDEF." 

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica criado no Município de Coxim, o Fundo Municipal de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - 
FUNDEF, com a finalidade de atender disposições da Emenda Constitucional nº 
14/96 e Lei nº 9.424//96. 
 
     Art. 2º - Os recursos financeiros do FUNDEF, serão assim constituídos: 
 
     I - De transferências financeiras do Fundo Estadual da Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério; 
    II - De complementação financeira pela União, conforme disposições legais já 
citadas; 
   III - De Receitas Financeiras provenientes de eventuais aplicações de recursos 
do FUNDEF; 
    IV - De doações e legados de quaisquer origens que lhe sejam transferidos. 
 
     § 1º - A operacionalização do FUNDEF, obedecerá as normas prescritas na Lei 
Federal nº 4.320/64 e da Lei nº 9.424/96. 
 
     § 2º - Fica o FUNDEF autorizado a efetuar aplicações financeiras no Sistema 
Financeiro Oficial, dos recursos de que trata este artigo, desde que não venha 
inferir ou prejudicar sua finalidade. 
 
     Art. 3º - Os saldos financeiros do FUNDEF apurados no Balanço do final de 
cada Exercício, serão automaticamente transferidos para o Exercício seguinte. 
 
     Art. 4º - Os recursos do FUNDEF serão destinados a: 
 
     I - Remuneração e aperfeiçoamento  do  pessoal docente,  conforme princípios 
estatuídos na Lei nº 9.424/96, de 24/12/96; 
 
    II - Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao Ensino Fundamental; 
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   III - Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao Ensino Fundamental; 
   IV - Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimoramento 
da qualidade e a expansão do Ensino Fundamental; 
     V - Realização de atividades - meios necessários ao funcionamento do 
Sistema de Ensino Fundamental. 
 
     Parágrafo Único - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos do 
FUNDEF serão aplicados na remuneração dos profissionais do Magistério em 
efetivo exercício de suas atividades no Ensino Fundamental Público, nos termos 
do § 5º do Artigo 5º da Emenda Constitucional nº 14/96. 
 
     Art. 5º - O gestor do FUNDEF será o Secretário Municipal de Educação, que 
conjuntamente com o Chefe do Executivo Municipal ou servidor por ele 
designado, movimentarão a respectiva conta bancária, obedecidas as atribuições 
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF. 
 
     Art. 6º - O FUNDEF será dotado de autonomia administrativa e financeira, com 
escrituração contábil própria de conformidade com a legislação pertinente. 
 
     Art. 7º - Os recursos do FUNDEF serão depositados em conta bancária própria 
no Banco do Brasil. 
 
     Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 06 de julho de 1999. 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 916/99, DE 06 DE JULHO DE 1999 
 

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

 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial 
Suplementar no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para compor o 
Orçamento do Fundo Municipal da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF de Coxim/MS, no Exercício 
Financeiro de 1999. 
 
     Parágrafo Único - O Crédito Especial a ser aberto, face as disposições desta Lei, 
terá como  fonte de recurso as Receitas de Transferências e outras recebidas e 
auferidas pelo Fundo Municipal da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, no transcurso deste 
Exercício Financeiro. 
 
     Art. 2º - Fica aprovado o Orçamento do Fundo Municipal da Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF 
que tem a sua receita estimada em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), e sua 
Despesa fixada em igual valor para este Exercício Financeiro. 
 
     Art. 3º - O Crédito Especial a ser aberto consoante as disposições desta Lei, e 
que disporá sobre o Orçamento do Fundo Municipal da Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, 
conterá na forma de seus Anexos todos os quadros demonstrativos da Receita e 
Despesa, com os níveis de detalhamento e Tabelas explicativas de que trata a Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 
     Art. 4º - As autorizações contidas nos artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 898/98, 
de 15 de dezembro de 1998, são extensivos ao Orçamento deste Fundo.               
 
     Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 06 de julho de 1999. 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 917/99, DE 14 DE JULHO DE 1999 
 
 

"Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício 
Financeiro do ano 2000, e dá outras 
providências." 

 
 
     OSWALDO MOCHI JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - A elaboração da Proposta Orçamentária para o Exercício do ano 2000, 
abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos e Entidades da 
Administração Direta, assim como a execução orçamentária, obedecerá as diretrizes 
aqui estabelecidas. 
 
     Art. 2º - A elaboração da Proposta Orçamentária do Município para o Exercício do 
ano 2000, obedecerá as seguintes Diretrizes Gerais, sem prejuízo às normas 
financeiras estabelecidas pela legislação federal, estadual e municipal. 
 
     § 1º - O montante das despesas não deverá ser superior ao das receitas, exceto 
aquelas despesas que ficarem sem dotação específica, em virtude da Emenda 
Orçamentária. 
 
     § 2º - As Unidades Orçamentárias projetarão suas despesas correntes, a preços 
de julho de 1999, considerados os aumentos e/ou diminuição de serviços. 
 
     § 3º - As estimativas das receitas serão feitas a preço de julho de 1999 e mais 
correção; 
 
     § 4º - O Projeto/Atividades em fase de execução terão prioridade sobre os novos 
Projetos/Atividades, não podendo ser paralisados sem a autorização legislativa; 
 
     § 5º - O pagamento de serviço da dívida pessoal e de seus encargos e outras 
despesas de custeio terão prioridades sobre as ações de expansão, não podendo 
ser modificada se não em virtude de erros ou omissões; 
 
     § 6º - Constará de Proposta Orçamentária o  produto das operações de crédito 
autorizadas pelo Legislativo, com destinação especificada e vinculada ao Projeto; 
 
     § 7º - Não poderão ser fixadas despesas ou a criação de novos projetos e/ou 
atividades, sem que estejam definidas as fontes dos recursos suficientes, e de 
conformidade, comas normas gerais estabelecidas pela legislação federal pertinente. 
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     § 8º - O município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de receitas 
resultantes de impostos, prioritariamente na manutenção e no desenvolvimento do 
ensino, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal. 
 
     Art. 3º - O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do 
Município, e o Plano Plurianual de investimentos, procederá a seleção das priori-
dades dentre os Projetos relacionados no Plano Plurianual, e as orçará a preços de 
julho de 1999.  
 
     Parágrafo Único - Poderão ser incluídos programas e projetos não elencados no 
Plano Plurianual de Investimento, desde que financiados com recursos de outras 
fontes, não comprometidas anteriormente, mediante autorização do Legislativo. 
 
     Art. 4º - Os recursos destinados aos Fundos (Receitas e Despesas), em virtude 
dos mesmos já terem sido analisados pelos Conselhos Fiscais de cada Fundo, não 
poderão ser modificados ou alterados, salvo se a pedido do Executivo Municipal, 
mediante autorização do Legislativo. 
 
   Art. 5º - As despesas com pessoal e seus encargos ficam limitados a 60% 
(sessenta por cento) da Receita Corrente, nos termos da Lei Complementar nº 82/95 
(Emenda Camata). 
 
     § 1º - O limite estabelecido para as despesas pessoais de que trata este artigo, 
abrange os gastos nas seguintes despesas: Salários, obrigações patronais, diárias, 
aposentadorias, pensões, remunerações do Prefeito, Vice-Prefeito e remunerações 
dos senhores Vereadores. 
 
     § 2º - A concessão de qualquer vantagens ou  aumento de remuneração, criação 
de cargos ou alteração de estrutura de carreira, com a admissão de pessoal a 
qualquer título, só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária, suficiente 
para atender as projeções de despesas até o final do exercício, obedecendo o limite 
fixado no caput do presente artigo. 
 
     Art. 6º - Fica autorizada a inclusão proposta à concessão de ajuda financeira às 
entidades relacionadas sem fins lucrativos, reconhecidas de Utilidade Pública, 
mediante a autorização do Legislativo. 
 
     § 1º - Os pagamentos serão efetuados após a aprovação dos Planos de Aplicação 
apresentados pelas entidades beneficiadas. 
 
     § 2º - Os prazos para a apresentação  de  contas serão fixados pelo Poder 
Executivo não podendo ultrapassar 30 (trinta) dias do encerramento do Exercício. 
 
     Art. 7º - A inclusão de Operação de Crédito no Orçamento Anual somente será 
consignada até o valor autorizado em legislação específica, bem como das despesas 
oriundas destes recursos. 
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     Art. 8º - As Operações de Crédito por antecipação da Receita contratados pelo 
Município, serão totalmente liquidadas até o final do Exercício. 
 
     Art. 9º - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará em conjunto com a 
programação de orçamento, a discriminação da despesa, far-se-á contemplando as 
prioridades contidas no Anexo I desta Lei, por categorias de programação, 
obedecendo o disposto na Lei nº 4.320/64 e suas alterações. 
 
     § 1º - As Receitas e Despesas do Orçamento, serão apresentadas de forma 
sintética e agregada, evidenciando o déficit ou superávit corrente e o total 
orçamentário. 
 
     § 2º - Lei Orçamentária Anual, incluirá, dentre outras, os demonstrativos: 
 
          I - Das Receitas obedecidas ao previsto na Lei nº 4.320/64, artigo 2º, parágrafo 
1º; 
 
         II - Da natureza da despesa para cada órgão; 
 
        III - Dos recursos a amparar o cumprimento para a aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
 
     § 3º - Além do disposto no caput deste artigo, o resumo geral das despesas do 
Orçamento, serão apresentados na forma do Anexo II, constante da Lei nº 4.320/64, 
ou na forma determinada na legislação complementar superveniente, além da média 
de arrecadação dos últimos 03 (três) anos, acrescidos da correção do ano anterior. 
 
     Art. 10 - O Projeto de Lei Orçamentária, será apresentado com a forma e o 
detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se no que couber as demais disposições 
estatuídas pela Legislação Complementar Federal. 
 
     Art. 11 - A abertura dos Créditos Adicionais indicará, obrigatoriamente, as fontes 
de recursos suficientes para a abertura respectiva, mediante autorizações do 
Legislativo. 
 
    Art. 12 - O Poder Executivo Municipal, até o dia 02/01/2000, divulgará por Unidade 
Orçamentária, os Quadros de Detalhamento das despesas, especificando os 
elementos de Despesas e os respectivos desdobramento, com seus valores, para 
abertura do Exercício. 
 
     Art. 13 - O Prefeito Municipal, enviará até o dia 31 de agosto, o Projeto de Lei 
Orçamentária à CÂMARA MUNICIPAL, que o apreciará até o final da Sessão 
Legislativa, devolvendo-o a seguir, para a sanção. 
 
     Art. 14 - O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outras esferas 
de governo e/ou entidades assistenciais ou culturais sem fins lucrativos, para 
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desenvolvimento de programas prioritários, nas áreas de educação, saúde, cultura, 
assistência social, de viação de obras públicas, mediante autorização do Legislativo. 
     Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 00 de 00000 de 1999. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 918/99, DE 17 DE AGOSTO DE 1999 
 

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

 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica desafetado o uso comum, passando a fazer parte do patrimônio da 
municipalidade, os imóveis adiante descritos, desmembrados do Lote 21/6B (Parte do lote 
21) Mat. 6.347; 
 
          a) Lote nº 21/6B-1 (desmembrado) com área de 3.540,00 m² (três mil e quinhentos e 
quarenta metros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
     AO NORTE: (Frente) com 59,00m para o Corredor Público 3; 
     AO SUL     : (Fundo) com 59,00m para o Corredor Público  1; 
     AO LESTE: (Lado direito) com  60,00m  para   o  lote  nº 21/6b2 (remanescente), e 
     AO OESTE: (Lado esquerdo) com  60,00m  para  o  lote  nº  21/64. 
 
            b) Lote nº 21/6B-2 (remanescente),  com  área de  963,00 m² (novecentos e sessenta 
e três metros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
     AO NORTE: (lado esquerdo) com  11,00m   para  o Corredor Público 3; 
     AO SUL  : (lado direito) com 22,00m para o Corredor Público 1; 
     AO LESTE: (frente) com 61,00m para a BR-163, e  
     AO OESTE: (fundo) com 60,00m  para  o  lote  nº  21/6B-1 (desmembrado). 
 
     Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a doação da área 
descrita no artigo anterior à Empresa TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO DO SUL 
S/A - TELEMS. 
 
     Parágrafo Único - A área objeto de doação de que trata o caput deste artigo, destina-se a 
regularização do espaço onde já se encontram instalados os equipamentos de 
telecomunicações da referida empresa. 
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua  publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de agosto de 1999. 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
 



 21

LEI Nº 919/99, DE 17 DE AGOSTO DE 1999 
 
 

"Dispõe sobre autorização para 
alienação de bens imóveis e dá outras 
providências." 

 
 
 
     OSWALDO MOCHI JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar área de Terreno 
Urbano constantes das Quadras 1, 2, 4 e 5, num total de 42.542,40 m² (quarenta e 
dois mil, quinhentos e quarenta e dois metros e quarenta centímetros quadrados) 
desmembradas da área do antigo Aeroporto Municipal. 
 
     Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar o valor dos lotes 
em até 12 (doze) vezes. 
 
     Parágrafo Único - Para o parcelamento constante do caput deste artigo, o 
município procederá a correção dos valores parcelados. 
 
     Art. 3º - O valor total da Receita aprovada na alienação constante do artigo 1º, 
terá a seguinte destinação: 
 
     Parágrafo Único - 50% (cinqüenta por cento) do valor total da Receita serão 
destinados aos Fundos Municipais de: Saúde, Educação, Assistência Social, Apoio 
ao Pequeno Empreendedor de Coxim, Desenvolvimento Rural e Câmara Setorial do 
Lixo; e o total de 50% (cinqüenta por cento) serão integralizados em obras de  infra-
estrutura urbana do Loteamento e demais regiões do Município. 
 
     Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua  publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de agosto de 1999. 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 920/99 DE 24/08/99 
 
 

"Dispõe sobre a redução da Taxa de 
Alvará dos taxistas em 50% (cinqüenta 
por cento), relativamente aos valores 
constantes na Tabela II, Item 6.4, letra 
A, da Lei nº 004/94, e dá outras 
providências." 
 

 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Ficam reduzidos em 50% os valores constantes na Tabela II, Item 6.4, 
letra A, da Lei nº 004/94, relativamente à taxa de alvará dos taxistas deste Município. 
 
 Art. 2º - Este benefício será concedido a partir da publicação da presente Lei, 
não tendo nenhum efeito retroativo relativamente a taxas vencidas. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 921/99 DE 24/08/99 
 
 
 

                                 
"Declara de Utilidade Pública o Clube 
Esportivo Coxinense e dá outras  
providências."  

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele 
sanciona seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica Declarado de Utilidade Pública o CLUBE ESPORTIVO 
COXINENSE, sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade 
jurídica própria, fundada nesta cidade em 11 de Abril de 1997. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 922/99, DE 24 DE AGOSTO DE 1999 
 
 
 

"Cria o Conselho Municipal do 
Orçamento Participativo Anual 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 criado o Conselho Municipal do Orçamento Participativo Anual de 
Coxim-MS., de conformidade com o disposto no artigo 214, Inciso VII, da Lei 
Orgânica Municipal. 
 
     Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal do Orçamento Participativo Anual, 
discutir e assessorar o Poder Executivo e Legislativo na elaboração do Orçamento 
Anual do Município. 
 
     Art. 3º - O Conselho Municipal do Orçamento Participativo Anual é composto de 
membros representando o Poder Executivo e Legislativo Municipal, Associações de 
Bairros, Entidades Públicas Civis e Militares, indicados através de Ofício pela 
Diretoria do segmento social a que pertencem. 
 
     Art. 4º - O exercício da função de Conselheiro será considerado de interesse 
público relevante, sem remuneração ou gratificação. 
 
     Art. 5º - A duração do mandato de Conselheiro do Orçamento Participativo Anual 
é de 04 (quatro) anos. 
 
     Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
 
 



 25

LEI Nº 923/99 DE 24/08/99 
 
 

Dispõe sobre denominação de 
Logradouro Público Municipal, nesta 
cidade."  
         

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a denominar de "CENTRO 
DE ABASTECIMENTO REGIONAL ADEMILSON PAULINO RAMOS" o logradouro 
localizado na cabeceira do antigo Aeroporto Municipal, nesta Cidade. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 924/99 DE 25/08/99 
 
 

"Dispõe sobre denominação de 
Avenida nesta Cidade."  

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a denominar de "AVENIDA OLIVO 
KOHL" a Avenida Central localizada no antigo Aeroporto, nesta Cidade. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 925/99, DE 31/08/99 
   
 

                                                            
"Prorroga o prazo do pagamento do 
IPTU com desconto de 20% (vinte por 
cento), para o Exercício de 1999". 

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica prorrogado até o dia 31/12/99, o pagamento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU, referente ao Exercício de 1999, com desconto de 20% 
(vinte por cento). 
 
     Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1º de Setembro de 1999. 
 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
Coxim-MS 
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LEI Nº 926/99, DE 31/08/99 
   
 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal  
a  abrir  Crédito Suplementar Especial 
que menciona e dá outras 
providências". 

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar 
Especial no Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL no presente Exercício Financeiro, 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme especifica: 
 
     CÂMARA MUNICIPAL 
     01.01.001.2002 Coord. Manut. das Atividades Legislativas      
     3.2.5.1. INATIVOS:.......................  R$  10.000,00 
 
     Art. 2º - Os recursos pra dar abertura ao Crédito acima especificado serão os 
provenientes de anulação de dotação conforme discriminação: 
 
     CÂMARA MUNICIPAL 
     01.01.001.2002 Coord. Manut. das Atividades Legislativas 
     3.1.1.1. PESSOAL CIVIL:..................  R$  10.000,00 
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1º de Setembro de 1999. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
 
 
 



 29

LEI Nº 927/99, DE 31/08/99 
  
 

 "Declara de Utilidade Pública a CASA 
DE TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO 
DE VIDAS - CATREVI,  com  sede  
nesta cidade". 

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a CASA DE TREINAMENTO E 
RECUPERAÇÃO DE VIDAS - CATREVI, entidade civil, sem fins lucrativos, com 
sede e foro neste Município, cujo escopo é recuperar pessoas jovens e adultos dos 
vícios que se propaga em todas as camadas sociais. 
 
     Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
      
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1º de Setembro de 1999. 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 928/99, DE 31/08/99 
 

   
 "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Suplementar que menciona 
e dá outras providências". 

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar 
no Orçamento do Município, no presente Exercício Financeiro em mais 10% (dez por 
cento) do previsto na Lei Municipal nº 898/98, de 15/12/98. 
 
     Parágrafo Único - A autorização constante do caput deste artigo é extensiva aos 
Orçamentos dos Fundos Municipais constantes do artigo 7º, da Lei nº 898/98, de 
15/12/98. 
 
     Art. 2º - Os recursos para dar abertura ao Crédito acima especificado serão os 
previstos do § 1º, Incisos I e III do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64. 
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1º de Setembro de 1999. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 929/99, DE 14/09/99 
   
 
                                                                     "Altera denominação de Avenida 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 denominação da AVENIDA PEDRO PEDROSSIAN, 
Bairro Santo André, no trecho que compreende entre a Avenida Otacílio Severo dos 
Santos, Bairro Santo André, até a Rua Cuiabá, Bairro Mendes Mourão, que passa a 
denominar-se AVENIDA ANDRÉ MAGRO. 
 
     Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua  publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 15 de Setembro de 1999. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 930/99 DE 14/09/99 
 
                                                     “Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento  
                                                       Rural (FMDR), e dá outras providências."  
 
       O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO  DO 
SUL, no  uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, 
APROVA e ele SANCIONA a seguinte Lei: 
                                
      Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR, órgão 
captador e aplicador dos recursos a serem utilizados segundo as deliberações do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.  
 
     Art. 2º - Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 
(FMDR), serão destinados a incentivar os pequenos produtores rurais, com vistas a 
elevação dos índices de produção e produtividade, através do desenvolvimento 
integrado e sustentável, bem como a melhoria da sua condição sócio-econômica, 
nos programas e projetos preconizados no Plano Municipal de Desenvolvimento 
Rural. 
 
     Art. 3º - Constituem recursos financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Rural - FMDR. 
 
          I - As dotações anuais, constantes  do  Orçamento do Município e as verbas 
adicionais estabelecidas  no decorrer de cada Exercício; 
         II - os recursos captados através de convênios, acordos e contratos celebrados 
com instituições públicas e privadas; 
        III - doações, legados e contribuições; 
         IV - os recursos oriundos de Operações de Crédito e de Aplicações no 
Mercado Financeiro; 
         V - o pagamento dos financiamentos concedidos com recursos do Fundo 
Municipal e/ou de serviços prestados pelos órgãos municipais destinados a 
melhoramentos da atividade agropecuária do município; 
       VI - recursos decorrentes da alienação de materiais, bens ou equipamentos 
considerados inservíveis de propriedade do Fundo Municipal; 
        VII - Outros recursos, de qualquer origem, que lhe sejam transferidos. 
 
     § 1º - O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural obedecerá as normas 
prescritas nos artigos 71 a 74 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 
         § 2º - Fica o Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento Rural autorizado a efetuar 
aplicações financeiras no sistema oficial, dos recursos que trata este artigo, desde 
que não venha a interferir ou prejudicar as atividades do mesmo. 
 
         § 3º - É vedada a utilização a qualquer título dos recursos financeiros do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Rural em despesas com pagamento de pessoal. 



 33

 
     Art. 4º - Os saldos  financeiros  do  Fundo  Municipal de Desenvolvimento Rural, 
apurados no Balanço do final de cada Exercício, serão automaticamente transferidos 
para o Exercício seguinte. 
 
     Art. 5º - No último trimestre de cada ano,  será  feita a previsão orçamentária para 
o Exercício seguinte, com base na estimativa da expressão da Receita e fixação da 
Despesa, a partir do que será elaborado um Plano de Aplicação aprovado pelo 
Conselho de Administração, especificando as metas por atividade. 
 
     Art. 6º - Os financiamentos, com recursos do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural, seguirão as seguintes normas: 
 
          I - Prazo máximo de financiamento de 03 (três) anos; 
         II - Carência, a critério do Conselho de Administração, limitado no máximo em 
01 (hum) ano; 
        III - Pagamento do financiamento, sob  uma  das formas abaixo, previamente 
acordada entre o Fundo e o mutuário: 
 
               a) pela troca com produtos agropecuários. 
                  A quantidade de produto é calculada dividindo-se o valor do 
financiamento pelo preço, na data da contratação. A quantidade  de produto por 
parcela, é calculada  
dividindo-se a quantidade total pelo número de parcelas a pagar. 
 
               b) Pelo reajuste pleno ou parcial. 
                    O valor da parcela será calculada debitando-se ao saldo devedor, o 
reajuste pela variação referencial aprovado pelo  governo  federal,  no primeiro dia 
útil de  
cada mês, e dividindo-se este valor pelo número de parcelas a pagar. 
 
               c) Pela equivalência em produto. 
                   A quantidade do produto  é calculada  dividindo-se o valor do 
financiamento, pelo  preço do produto e, o resultado, pelo número de parcelas. No 
ato do pagamento, a quantidade de produto é multiplicada pelo preço vigente, na 
data em que o mesmo ocorrer. 
 
     § 1º - O preço do produto será estabelecido: 
               a) Pelo preço mínimo oficial, para produtos amparados pela política de 
preço mínimo, do governo federal; 
               b) Pelo preço do mercado, para produtos não amparados pelo política de 
preços mínimos do governo federal; 
     § 2º - O preço do mercado será estabelecido  pela média aritmética dos preços 
coletados em pelo menos 03 (três) compradores dos produtos, a serem 
estabelecidos previamente pelo Conselho de Administração. 
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     § 3º - O reajuste é calculado utilizando-se a variação referencial que for definida 
pelo governo federal. 
 
     § 4º - O reajuste parcial (percentagem de redução do reajuste pleno), será 
estabelecido pelo Conselho de Administração. 
 
     § 5º - A concessão do financiamento fica  condicionada a apresentação de um 
Programa e/ou Projeto, elaborado por profissionais habilitados da área, destacando 
a viabilidade técnica, econômica e social. 
 
       Art. 7º - A discriminação dos produtos, insumos e serviços a serem financiados, 
serão estabelecidos pelo Conselho de Administração, ouvido o Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural. 
 
     Art. 8º - A aplicação e devolução dos recursos financiados que não cumprirem  as  
disposições contratuais acarretará a rescisão do contrato com a devolução dos 
valores recebidos, legalmente corrigidos, acrescidos de multa. 
 
     Art. 9º - Os benefícios serão pactuados através de contratos entre o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Rural e o mutuário. 
 
     Art. 10 - As subvenções, com recursos financeiros do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural, serão elaboradas pelo Conselho de Administração para 
aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 
 
     Parágrafo Único - Será estabelecido através de Resolução do Conselho de 
Administração contendo: as características dos beneficiários, qual Programa e/ou 
Projeto está enquadrado, a subvenção a receber e a forma de acesso à mesma. 
 
     Art. 11 - São beneficiários do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, os 
pequenos produtores rurais, individualmente ou organizados em associações, 
cooperativas ou grupos informais, proprietários ou não, que atendam aos seguintes 
requisitos: 
 
          I - Detenham, individualmente ou  em  conjunto com seus dependentes, 
domínio ou posse de  área  de  até 04 (quatro) módulos fiscais, em unidade isolada 
ou contínua; 
         II - Residam no estabelecimento rural ou em comunidades rurais; 
        III - Tenham na exploração da unidade produtiva a sua principal atividade 
econômica e meio de subsistência. 
 
     Art. 12 - O Fundo Municipal  de  Desenvolvimento Rural será administrado por um 
Conselho de Administração, com função normativa e deliberativa, composto pelos 
seguintes membros. 
 
               a) Secretário Municipal de Agricultura; 
               b) Secretário Municipal de Finanças; 
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               c) Presidente do Sindicato Rural; 
    d) Presidente do  Sindicato  dos Trabalhadores Rurais; 

               e) Gerente Local do Escritório da EMPAER/MS. 
 
     Art. 13 - A administração superior do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 
será exercido pelo Conselho de Administração, a quem cabe: 
 
          I - Fixar as diretrizes operacionais do Fundo; 
         II - Baixar normas, resoluções e instruções complementares, disciplinando a 
aplicação dos recursos financeiros disponíveis; 
        III - Aprovar os Planos de Aplicação dos recursos financeiros; 
         IV - Executar as atividades referentes ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Rural, nos seus aspectos técnicos, administrativos e financeiros; 
          V - Aprovar os programas, projetos e contratos de financiamentos concedidos 
pelo Fundo; 
         VI - Elaborar a Proposta Orçamentária; 
        VII - Movimentar e aplicar os recursos do Fundo; 
       VIII - Prestar contas da gestão financeira do Fundo; 
         IX - Desenvolver outras atividades  indispensáveis à execução das finalidades 
do Fundo; 
          X - Elaborar o seu Regimento Interno. 
          Parágrafo Único - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu  
Presidente ou pela maioria dos seus membros. 
 
     Art. 14 - O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural  contará com uma 
Secretaria Executiva, a quem cabe: 
 
          I - Executar as atividades  técnicas, administrativas, financeira e contábeis do 
Fundo; 
          II - Analisar as propostas de programas e/ou projetos encaminhados ao 
Fundo; 
          III - Elaborar proposta do Plano  Anual  de Aplicação dos recursos financeiros 
do Fundo; 
         IV - Apresentar conforme os padrões, normas e prazos, os relatórios técnicos e 
financeiros sobre a execução do Fundo; 
          V - Receber, analisar, dar Parecer e encaminhar ao Conselho de 
Administração, para aprovação ou não, as propostas de financiamento; 
 
         VI - Acompanhar junto aos agentes financeiros, a movimentação das contas do 
Fundo; 
        VII - Propor  ao  Conselho  de  Administração  formas  de ressarcimento, prazos 
e carências compatíveis; 
       VIII - Propor medidas visando o aperfeiçoamento do Fundo; 
         IX - Assessorar o Presidente e membros do Conselho de Administração; 
          X - Realizar outras tarefas de sua competência. 
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     Art. 15 - O Fundo Municipal de Desenvolvimento  Rural  é dotado de autonomia 
contábil e financeira e seguirá as normas estabelecidas pelo Conselho de 
Administração, na forma que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, e nas normas 
emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado, atendendo às exigências legais, 
inclusive, quanto à prestação de contas. 
 
     Art. 16 - A prestação de contas da gestão financeira do Fundo cabe ao Conselho 
de Administração, e será feita, em cada exercício, por meio de Balancetes, De-
monstrativos e Balanços. 
 
     Art. 17 - O recursos do Fundo  Municipal  de Desenvolvimento Rural serão 
depositados em conta bancária própria, ressalvados os recursos estaduais ou 
federais, quando a legislação própria estabeleça o modo diverso. 
 
     Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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                                 LEI Nº 931/99, DE 14/09/99 
 

 “Altera a Lei nº 723/93, de 04/05/93, que cria o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
e dá outras providências." 

 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, APROVA 
e ele SANCIONA a seguinte Lei: 
                                
       Art. 1º - Fica alterada a Lei nº 723/93, de 04/05/93, que cria o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), a qual passa a obedecer a seguinte 
redação. 
 
     Art. 2º - Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR,  
deliberativo  e de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, com as seguintes 
finalidades:       
         I - participar na definição das políticas para o desenvolvimento rural, o 
abastecimento alimentar e a defesa do meio ambiente; 
        II - promover a conjugação de esforços, a integração de ações e a utilização 
racional  dos  recursos  públicos e privados em busca de objetivos comuns; 
       III - promover a realização de estudos, pesquisas, levantamentos e organização 
de dados e informações que servirão de subsídios para o conhecimento da realidade 
do meio rural. 
       IV - participar da elaboração, análise, aprovação e execução dos planos, 
programas e projetos voltados ao desenvolvimento rural; 
        V - acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos 
voltados ao desenvolvimento rural; 
     VI - zelar pelo cumprimento das leis e programas de  desenvolvimento rural e das 
questões relativas ao meio ambiente, sugerindo, inclusive, mudanças visando ao 
seu aperfeiçoamento. 
 
       Art. 3º - O CMDR é  constituído  por  representantes das seguintes instituições 
públicas e privadas ligadas aos meio rural, tais como: 
         I - Poder Executivo Municipal; 
             II - Câmara Municipal de Coxim; 
            III - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coxim; 
            IV - Sindicato Rural e Patronal  de Coxim; 
        V - IDATERRA; 
            VI - Colônia de Pescadores Prof. e Artesanais Z-2; 
           VII - IAGRO; 
          VIII - Associação  de   Desenvolvimento  Comunitário  de  Silviolândia 
                  (antigo FUNDEC); 
       IX - AEAN - Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do  
                  Estado de Mato Grosso do Sul;  
             X - COINTA; 
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        XI - COMTUR; 
            XII - Banco do Brasil; 

XIII - ASSAFUR - Associação dos Agricultores Familiar Urbano e rural do 
Estado de MS; 

      XIV - ASTAC - Associação dos Trabalhadores Rurais do Alto Taquari;  
       XV - Associação Comunitária do Distrito de São Romão.   
   
     Art. 4º - A composição do CMDR terá, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de 
representantes do setor de produção agropecuária, constituído por produtores e 
trabalhadores rurais, cabendo aos outros setores o restante. 
 
     Art. 5º - Cada instituição ou organismo integrante do CMDR indicará, por escrito, 
um representante titular e um suplente, com mandatos coincidente ao do Prefeito 
Municipal, podendo ser reconduzido por igual período sucessivo. 
 
     Art. 6º - O Prefeito Municipal nomeará, através de Portaria, os Conselheiros 
Titulares e Suplentes indicados pelas instituições que participam do CMDR. 
 
     Art. 7º - O CMDR terá uma diretoria constituída por um Presidente, um Vice-
Presidente e um Secretário, eleita pelos Conselheiros na última reunião ordinária do 
civil. 
      Parágrafo Único - A duração do mandato da Diretoria será de um ano, permitida 
a sua reeleição por mais um período consecutivo. 
 
      Art. 8º - O CMDR poderá criar comitês, comissões, grupos de trabalho ou 
designar Conselheiros para realizar estudos, resolver problemas específicos, 
promover eventos ou dar pareceres. 
 
      Art. 9º - Sempre que houver necessidade, o CMDR poderá convidar pessoas, 
técnicos, lideres ou dirigentes para participar de reunião, com direito a  voz. 
 
    Art. 10 - A ausência não justificada, por 3 (três) reuniões consecutivas ou 4 
(quatro) intercaladas, no período de um ano, implicará na exclusão automática do 
Conselheiro.  
 
      Art. 11 - O CMDR poderá substituir toda a Diretoria ou  qualquer membro desta 
que não cumprir ou transgredir dispositivos desta Lei ou do Regimento Interno 
mediante o voto de dois terços dos Conselheiros. 
 
     Art. 12 - O CMDR elaborará, num  prazo  de 30 (trinta)  dias, a contar da data da 
publicação desta Lei, seu Regimento Interno, o qual será homologado pelo Prefeito 
Municipal.  
 
     Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
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LEI Nº 932/99 DE 15/09/99 
 
 
 
                                                      "Dispõe sobre desafetação de área de uso  
                                                        comum, e dá outras providências."  
 
 
             O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
                                
     Art. 1º - Fica desafetado o uso comum, passando a fazer parte do Patrimônio da 
Municipalidade, o imóvel adiante descrito, com as seguintes medidas e 
confrontações: Uma área verde localizada na Estrada Velha - Campo Grande - 
Coxim, Rua 19 e terras de Albertino Antônio Gomes e outros, Bairro Nova Coxim, 
com uma área de 5.176,12 m² (cinco mil, cento e setenta e seis metros e doze 
centímetros quadrados). 
 
     AO NORTE: (FUNDOS) Com 244,00 m para terras pertencentes ao Senhor 
Albertino Antônio Gomes e outros; 
     AO SUL  : (FRENTE) Com  222,24 m  para  a  Estrada Velha  (Campo Grande - 
Coxim); 
     A LESTE : (LADO ESQUERDO) Com 46,58 m, para a Rua 19. 
 
     Art. 2º - A área, objeto  de  desafetação, de que trata  o artigo anterior, destina-se 
a regularização do Loteamento Habitacional ali já desencadeado de forma irregular. 
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na  data  de  sua  publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

Coxim-MS., 15 de Setembro de 1999. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 



 40

      LEI Nº 933/99 DE 21/09/99 
 
                                                               "Autoriza o Poder Executivo Municipal a  
                                                                abrir Crédito Suplementar Especial que  
                                                                 menciona e dá outras providências".  
 
  
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM,  ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
                                
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar Especial 
no Orçamento da Coordenadoria de Promoção e Assistência Social no presente 
Exercício Financeiro, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), conforme 
especifica: 
   
     9905 - Coordenadoria de Promoção e Assistência Social 
     11623472011 - Manutenção da UMIA  
     3.2.3.2. - Subvenção Econômica - R$ 30.000,00  
 
     Art. 2º - Os recursos para dar abertura ao Crédito acima especificado serão 
provenientes de anulação de dotação conforme discriminado: 
 
     9905 - Coordenadoria de Promoção e Assistência Social 
     15814861006 - Apoio a Entidades Assistenciais 
     4.1.1.0 - Obras e Instalações - R$ 30.000,00     
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na  data  de  sua  publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 934/99 DE 28/09/99 
 

"Dispõe sobre delegação 
de competência".  

 
 
      O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM,  ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
                                
     Art. 1º - Com base no artigo  15,  Incisos  X,  XXIV  e XXXIV, da Lei Orgânica 
Municipal, resolve: 
 
          Delegar poderes para que a Empresa GIRALDELLI & GIRALDELLI LTDA, 
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 36.953.438/0001-31, faça a 
cobrança da contribuição de melhoria da obra de asfaltamento das ruas: Pedro 
Aragão, Afonso Costa Campos, Antônio Ries Coelho, Daniel Cesário, Presidente 
Getúlio Vargas, Trabalhadores Rurais, Rua da COHAB e parte da Rua Frei Cirino 
João Primon. 
 
     Art. 2º - O prazo para cobrança será de  até 12 (doze) meses, após a entrega da 
obra na referida rua ser vistoriada e recebida pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos. 
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 935/99, DE 28/09/99 
 
 

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

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM,  ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
                                
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito  Especial 
Suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para compor o Orçamento do 
Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo, no Exercício Financeiro de 1999. 
 
     Parágrafo Único - O Crédito Especial a ser aberto face as disposições desta Lei, 
terá como fonte de recurso as Receitas de Transferências e outras recebidas e 
auferidas pelo Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo, no transcurso deste 
Exercício Financeiro. 
 
     Art. 2º - Fica aprovado o Orçamento de Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo, 
que tem a sua Receita estimada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e sua Despesa 
fixada em igual valor para este Exercício Financeiro. 
 
     Art. 3º - O Crédito Especial a ser aberto consoante as disposições desta Lei, em 
que disporá sobre o Orçamento do Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo, 
conterá na forma de seus Anexos todos os Quadros Demonstrativos da Receita e 
Despesa, com os níveis de detalhamento e tabelas explicativas de que trata a Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 
 
     Art. 4º - As autorizações contidas nos artigos 5º e 6º, da Lei Municipal nº 898/98, 
de 15 de dezembro de 1998, são extensivos ao Orçamento deste Fundo. 
 
     Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 936/99, DE 28/09/99 
 
 

 "Dispõe sobre denominação de 
Logradouro Público em nossa ci-
dade".  

 
 
  
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM,  ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
                                
     Art. 1º - Fica denominado de: GINÁSIO DE ESPORTES "ADEMIR MOCHI", o 
logradouro público localizado na Praça Airton Sena, Bairro Senhor Divino, nesta 
cidade. 
 
     Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na  data  de  sua  publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI  Nº 937/99, DE 19/10/99 
 
 
                                                          "Altera a  Tabela  10,  do  Anexo  I,  da  Lei  
                                                           Complementar nº 005/95, nos  itens que  
                                                            especificam e dá outras providências.  
 
 
        O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM,  ESTADO  DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 77, Inciso XV, da Lei 
Orgânica Municipal, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
                                
     Art. 1º - Fica alterada a Tabela 10, do Anexo I, da Lei Complementar nº 005/95, 
no item que especifica: 
 
 
TABELA 10 - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 
GRUPO OCUPACIONAL 1 - SERVIÇOS DE SAÚDE -SS 
 
 CARGO                  CÓD.   QUALIFICAÇÃO                QUANT.         CAR. HOR.   
 Agente de Vig.           SS    1º Grau Comp. e treina- 
 Epidemiológica                   mento  na área                      15                  08 horas 
                        
 
 Auxiliar    de               SS     2º  Grau  Completo   e 
 Enfermagem                        Curso   especializ.  na  
                                             área de  Enfermagem           04                 08 horas   
                                             e reg. no COREM.  
 
     Art. 2º - Esta Lei, entrará em vigor na data  de  sua publicação revogadas todas 
as disposições em contrário. 
 
 
          Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim-MS, em 19 de Outubro de 1999. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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LEI  Nº 938/99, DE 19/10/99 
 

 
 
                                                           "Dispõe sobre alterações da Lei nº 918/99,  
                                                            de 17 de agosto de 1999 e dá outras pro- 
                                                            vidências."  
 
 
    O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM,  ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do artigo 77, Inciso XXII, da Lei Orgânica Municipal, 
faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
                                
     Art. 1º - Fica revogada a alínea "b" do artigo 1º da Lei  nº 918, de 17 de Agosto de 1999, 
sendo objeto da doação apenas o Lote nº 21/6B-1, já desafetado para bem patrimonial. 
 
     Art. 2º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação revogadas todas as 
disposições em contrário. 
 
                                    
 
          Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim-MS, em 19 de Outubro de 1999. 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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LEI Nº 939/99, DE 26/10/99 
 
 
                                                                  "Dispõe sobre a cobrança da  Dívida Ativa."  
 
 
          O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 76, Inciso XVI, da Lei 
Orgânica Municipal, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
                                
     Art. 1º - Os créditos de natureza  tributária  em Dívida Ativa até 31/12/98, e que 
se encontram em fase de cobrança administrativa ou judicial, poderão ser pagos de 
acordo com o seguinte critério: 
  
          I - Pagos em até 90 (noventa) dias a partir da data de publicação desta Lei, 
com o desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o valor devido, podendo ser 
parcelado em até 04 (quatro) vezes. 
 
     Art. 2º - Para fins de pagamentos dos débitos fiscais do artigo 1º desta Lei, fica o 
Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, 
responsável pela arrecadação dos créditos tributários, autorizado a emitir boleto de 
cobrança bancária em nome dos contribuintes em débito. 
 
     Art. 3º - O benefício fiscal previsto no Inciso I, do artigo 1º, independe da 
formalização de Requerimento por parte do contribuinte, considerando-se 
automaticamente concedido a partir da data da publicação desta Lei. 
 
     Parágrafo Único - A cobrança do débito fiscal assim reduzido se dará por 
iniciativa do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 2º desta Lei, onde o 
contribuinte será notificado para efetuar o pagamento a vista, sendo-lhe facultado 
ingressar com o  pedido de parcelamento do débito. 
 
     Art. 4º - O contribuinte deverá requerer o parcelamento previsto no Inciso I, do 
artigo 1º, impreterivelmente em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
publicação. 
 
     § 1º - Os requerimentos de parcelamento administrativo dos débitos fiscais, 
abrangendo aqueles reclamados em qualquer fase de tramitação administrativa ou 
judicial, deverão ser protocolados junto a Secretaria Municipal de Finanças, no prazo 
referido no caput deste artigo, com a indicação do número de parcelas desejadas. 
 
     § 2º - A apresentação  do  Requerimento de parcelamento importa confissão da 
dívida e não implica obrigatoriamente do seu deferimento. 
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     § 3º - O chefe do Poder Executivo Municipal poderá delegar competência ao 
Secretário Municipal de Finanças e ao Procurador Jurídico do Município, cada um 
em sua área de atuação, para deferir o requerimento do parcelamento apresentado 
pelo contribuinte. 
 
     § 4º - O deferimento do pedido de parcelamento, que corresponderá a 
formalização do acordo com o contribuinte, deverá estar devidamente fundamentado 
pela autoridade que o deferiu. 
 
     Art. 5º - Os débitos parcelados, quando não pagos na data dos respectivos 
vencimentos, serão acrescidos na forma legal. 
 
     Art. 6º - O atraso superior a 30 (trinta) dias de pagamento do boleto de cobrança 
bancária, emitido na forma do artigo 3º, ou como representativo das prestações 
objetos dos parcelamentos formalizados, determinará o imediato protesto de 
execução extrajudicial do débito fiscal. 
 
     Art. 7º - O disposto nesta Lei não se aplica aos créditos tributários lançados de 
ofício, decorrentes de infrações praticadas com dolo, fraude ou simulação, ou de 
isenção ou imunidade concedidas ou reconhecidas em processos eivados de vícios, 
bem como aos de falta de recolhimento de tributo retido pelo contribuinte substituto, 
na forma da legislação pertinente. 
 
     Art. 8º - A fruição dos benefícios contemplados por lei não confere direito ou 
compensação de importância já paga, a qualquer título. 
 
     Art. 9º - Para a realização de cobrança bancária e do encaminhamento do débito 
fiscal para protesto extrajudicial, a empresa detentora do direito da exploração do 
serviço, deverá celebrar parceria com o Banco do Brasil S.A. na cobrança da Dívida 
Ativa. 
 
     Art. 10 - O Poder Executivo Municipal deverá baixar os atos regulamentares que 
se fizerem necessários a implantação desta Lei. 
 
     Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
          Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim-MS, em 27 de Outubro de 1999. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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LEI Nº 940/99 DE 10/11/99 
 
 
 

"Dispõe sobre denominação de Rua  
nesta  Cidade e dá outras providências."  

 
 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 32, inciso XV, da Lei 
Orgânica Municipal, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
 
        Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a denominar de 
RUA MANOEL ALEXANDRE BARBOSA, a via pública paralela a Avenida Otacílio 
Severo dos Santos, localizada no Jardim Bela Vista, nesta Cidade.  
 
          Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua  publicação, revogam-se 
as disposições em contrário.  
 
 
 
 
 

OSVALDO MOCHI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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LEI Nº 941/99 DE 10/11/99 
 
 
 

 "Autoriza a Doação de Lote de Terreno 
Urbano, nesta Cidade e dá outras 
providências.” 

 
 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 32, Inciso XVI, da Lei 
Orgânica Municipal, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
 
         Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a doação do 
Lote B, do Loteamento Jardim Aeroporto, à Universidade Estadual de Mato Grosso 
do Sul - UEMS. 
 
        Art. 2º - Fica condicionado o objeto da doação para construção da sede própria 
da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS.   
 
        Parágrafo Único - Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos após a sanção 
desta Lei, para inicio da obra mencionada no caput deste artigo, cujo des-
cumprimento incorrerá em devolução automática ao domínio do Município. 
 
       Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 
 
 
 
 

OSVALDO MOCHI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

de Coxim-MS 
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LEI Nº 942/99 DE 19/11/99 
 
 

"Dispõe sobre autorização para 
alienação de bens imóveis e dá 
outras providências." 

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar os lotes 
remanescentes do Loteamento "JARDIM AEROPORTO", dando preferência de 
aquisição para os proprietários que são detentores do domínio dos lotes que dão 
frente para a Avenida Virgínia Ferreira e fundo para o Loteamento Jardim Aeroporto. 
 
     § 1º - Denomina-se área remanescente do Loteamento Jardim Aeroporto a 
continuidade dos lotes que dão frente para a Avenida Virgínia Ferreira até a Avenida 
Olívio Kohl. 
 
     § 2º - Os  proprietários  deverão  ser  notificados, por escrito para, no prazo de 15 
(quinze) dias após a notificação, exercerem o direito de preferência ora concedido, 
sob pena de perderem o benefício. 
 
     § 3º - Os imóveis serão oferecidos  ao  preço  mínimo do metro quadrado já 
estipulado pela Comissão de  Avaliação do Poder Executivo Municipal, sendo R$ 
12,00 (doze reais) os situados nas esquinas e R$ 10,00 (dez reais) os demais, nas 
mesmas condições dos lotes submetidos à venda pelo processo de leilão. 
 
     Art. 2º - Em caso do não  comparecimento  dos proprietários mencionados no 
artigo 1º, no prazo estipulado no § 2º, os imóveis serão submetidos à alienação na 
modalidade de leilão pelo maior lance. 
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 
 
 

OSVALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

de Coxim-MS 
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LEI Nº 943/99 DE 19/11/99 
 
 
 

 "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Suplementar que menciona 
e outras providências." 

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar 
no Orçamento do Município, no presente exercício financeiro em mais 12% (doze 
por cento) do previsto na Lei Municipal nº 898/98, de 18/12/98. 
 
     Parágrafo Único - A  autorização   constante  do caput deste artigo são 
extensivas aos Orçamentos dos Fundos Municipais constante do artigo 7º, da Lei nº 
808/98. 
 
     Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao Crédito acima especificado serão os 
previstos do § 1º, Incisos II e III, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64. 
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 
 
 
 
 
 
 

 
OSVALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
de Coxim-MS 
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LEI Nº 944/99, DE 19/11/99 
 
 
 

"Autoriza a doação de Lote de Terreno 
Urbano, nesta cidade e dá outras 
providências." 

 
 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do artigo 32, Inciso XVI, da Lei Orgânica Municipal, faz 
saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a doação da Área 
Institucional - quadra C, com 5.003,00 m² (cinco mil e três metros quadrados), do Loteamento 
Jardim Aeroporto, à Faculdade Integrada de Coxim - FICO. 
 
     Art. 2º - Fica condicionado o objeto  da doação para construção da sede própria da 
Faculdade Integrada de Coxim - FICO. 
 
     Parágrafo Único - Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos após a sanção desta Lei, para 
início da obra mencionada no caput deste artigo, cujo descumprimento incorrerá em 
devolução automática ao domínio do Município. 
 
     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
 
 
 
 
 
 
 
 

OSVALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

de Coxim-MS 
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LEI Nº 945/99, DE 23/11/99 
 
 

 "Assegura o acompanhamento dos pais 
ou responsável do adolescente que 
necessitar de internação em enfermaria 
hospitalar e dá outras providências."  

 
 
        O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
                                
     Art. 1º  - Fica assegurado à Criança e ao Adolescente, na faixa etária de 0 (zero) 
a 18 (dezoito) anos, o acompanhamento em tempo integral de um dos pais ou 
responsável legal nos casos de internação hospitalar nas enfermarias dos 
Estabelecimentos de atendimento à saúde, localizado no Município de Coxim-MS. 
 
     Parágrafo Único  - Que as ações do Conselho Municipal de Saúde estabeleça 
um Programa priorizando o atendimento da Criança e do Adolescente no município. 
 
     Art. 2º  - É obrigatório a afixação da presente Lei no Conselho Tutelar e no local 
específico do Estabelecimento de Saúde, onde se efetivar o atendimento. 
 
     Art. 3º - O Poder  Executivo  Municipal  regulamentará a  presente Lei no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação, estabelecendo as 
penalidades em caso do descumprimento nela disposto. 
 
     Art. 4º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de Novembro de 1999 
 

 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

Coxim-MS 
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LEI Nº 946/99, DE 16/12/99 
 
 

"Estima a RECEITA e fixa a 
DESPESA do Município de 
COXIM-MS., para o xercício do 
ano 2000." 

 
     OSWALDO MOCHI JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
CÂMARA MUNICIPAL aprova 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 do ano 2000, estima a RECEITA e fixa a 
DESPESA em igual valor de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais) 
discriminados pelos Anexos integrantes desta Lei. 
 
     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 Tributária...........................................................  R$  1.021.000,00      
         - Receita Patrimonial........................................................   R$       42.000,00 
         - Transferências Correntes...............................................   R$  9.608.000,00 
         - Outras Receitas Correntes.............................................   R$     291.000,00  
           S O M A ........................................................................   R$ 10.962.000,00 
 
     1.2 - RECEITAS DE CAPITAL 
         - Operações de Crédito.....................................................    R$      10.000,00 
         - Alienação de Bens......... ................................................    R$        1.000,00 
         - Amortização de Empréstimos..........................................    R$      20.000,00 
         - Transferências de Capital...............................................     R$  1.505.000,00 
         - Outras Receitas de Capital...............................................    R$        2.000,00 
           S O M A............................................................................   R$ 1.538.000,00 
  
           T O T A L........................................................................... R$ 12.500.000,00 
  
     Art. 3º - A DESPESA total do  Orçamento  ascende  a  R$ 12.500.000,00   (doze   
milhões e quinhentos  mil  reais),  importando  o   Orçamento   Fiscal  em R$ 
10.701.000,00 (dez milhões, setecentos e hum mil reais) e o Orçamento de 
Seguridade Social em R$ 1.799.000,00 (hum milhão, setecentos e noventa  e nove 
mil reais). 



 55

       Art. 4º - A DESPESA será realizada de acordo com as especificações 
constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte 
desdobramento: 
      DESPESA                  
 
      DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
         - Despesas Correntes...................................................   R$   9.503.000,00      
         - Despesa de Capital.....................................................   R$   2.997.000,00  
                                                                                             R$ 12.500.000,00 
     I - DESPESAS POR  ÓRGÃOS   
 
         - PODER LEGISLATIVO 
 
         0100 CÂMARA MUNICIPAL....... ......................................  R$ 1.000.000,00 
    
    II   - PODER EXECUTIVO 
         0200 Gabinete do Prefeito.... .............................................. R$      543.000,00 
         0300 Assessoria Jurídica..... .............................................. R$        21.000,00 
         0400 Assessoria de Imprensa.. ..........................................  R$       10.000,00 
         0500 Coord. de Prom. Ass. Soc...........................................  R$      627.000,00 
         0600 Encargos Gerais Munic..............................................  R$      905.000,00 
         0700 Ass. Des.Ec.e Meio Ambiente.....................................  R$      106.000,00 
         0800 Sec.Mun.Ed. Cult e Esporte........................................  R$   3.245.000,00 
         0900 Sec.Mun.Saúd Hig.Pública..........................................  R$   1.497.000,00 
         1000 Sec.Mun.Ob.Via.Serv.Urbano.....................................   R$  2.831.000,00 
         1100 Sec.Mun.Adm.Plan.Finanças......................................   R$  1.715.500,00 
 
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO..........    R$ 12.500.000,00 
  
     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, utilizando como recursos  
compensatórios as fontes referidas nos Incisos I  a  III do art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964. 
 
              II - Realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita, conforme 
permissão contida no parágrafo 8º do art. 165, e dentro dos limites estabelecidos  no 
Inciso III do art. 167, ambos da Constituição Federal. 
 
     Parágrafo Único - Fica autorizado e não será computado para efeito do limite no 
Inciso I deste artigo a abertura de créditos suplementares: 
 
               I - para atender despesas com pessoal com encargos sociais. 
 
              II - à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito autorizada 
por Lei; 
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             III - à conta de recursos transferidos da União e do Estado sob forma de 
auxílios, convênios ou subvenções. 
 
     Art. 6º - 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 pessoa e encargos 
sociais, de uma para outra unidade. 
 
     Art. 7º - Ficam aprovadas, conforme especificações Quadros Anexos;  
 
         I - O Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DO  BEM-ESTAR SOCIAL,  vinculado 
à Secretaria  Municipal de Coordenação e ção Social, que  estima a Receita e fixa a 
Despesa para o Exercício do ano 2000, em R$  85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). 
 
        II - O Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
vinculado à Secretaria Municipal de Coordenação e Ação Social, que estima a 
Receita e fixa a Despesa para o Exercício do ano 2000, em R$ 207.000,00 
(duzentos e sete mil reais); 
 
       III - O Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
vinculado à Secretaria Municipal de Coordenação e Ação Social, que estima a 
Receita  e  fixa a Despesa para o Exercício do ano 2000, em R$ 59.000,00 
(cinqüenta e nove mil e quinhentos reais); 
 
        IV - O Orçamento do FUNDO  MUNICIPAL  DE SAÚDE,  vinculado à Secretaria 
Municipal de Higiene e Saúde  Pública, que estima a Receita  e fixa a Despesa para 
o  Exercício do ano  2000, em, R$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais). 
 
         V - O Orçamento do INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
COXIM (IMASC), vinculado à Secretaria Municipal de Administração Planejamento e 
Finanças, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda, que estima a 
Receita e fixa a Despesa para o Exercício do ano 2000, em, R$ 350.000,00 
(trezentos e cinqüenta mil reais). 
 
       VI - O Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF), vinculado à 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura que estima a Receita e fixa a Despesa 
para o Exercício do ano 2000, em, R$ 1.140.000,00  (hum milhão e cento e quarenta  
mil reais). 
 
       VII - O Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (FUNTUR), vinculado 
à Secretaria Municipal de Esporte, que estima a Receita e fixa a Despesa para o 
Exercício do ano 2000, em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 
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      VIII - O Orçamento do FUNDO MUNICIPAL  DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
(FUNDER), vinculado à Assessoria de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente), que estima a Receita e  fixa a Despesa para o  Exercício do ano 2000, 
em, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
 
     Art. 8º - As autorizações contidas nos artigos 5º e 6º desta Lei, são extensivas 
aos Orçamentos dos Fundos de que tratam os Incisos I a VII do artigo 7º. 
 
     Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro do ano 2000. 
 
     Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
COXIM-MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

LEI Nº 947/99, DE 28/12/99 
 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar financiamento junto à União través da 
Caixa Econômica Federal, na qualidade de 
Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá 
outras providências". 

 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei. 
                                
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair e garantir 
financiamento junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 251.000,00 
(duzentos e cinqüenta e um mil reais), obedecidas as demais prescrições legais à 
contratação de operações da espécie. 
     Parágrafo Único - Os recursos da operação de crédito autorizada neste artigo são 
provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e será 
obrigatoriamente aplicados na execução do projeto integrante do Programa Nacional 
de Apoio à Administração Fiscal para os Municípios Brasileiros (PNAFM). 
 
     Art. 2º - Para garantia do principal e encargos do financiamento, fica o poder 
Executivo Municipal autorizado a prestar contragarantia ao Tesouro Nacional em 
caráter irrevogável e irretratável, a título pro-solvendo, os créditos provenientes das 
Receitas a que se referem os artigos 156, 158 e 159, Inciso I, alínea "b", e § 3º, da 
Constituição Federal. 
     Parágrafo Único - O procedimento  autorizado  no caput deste artigo somente 
poderá ser adotado na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das obrigações 
pactuadas pelo Poder Executivo Municipal, ficando a Caixa Econômica Federal 
autorizada a requerer, em nome da União, a transferência dos referidos recursos 
para quitação do débito. 
 
      Art. 3º - Os recursos provenientes da Operação de Crédito serão consignados 
como Receita no Orçamento do Município. 
 
     Art. 4º - O Orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos 
necessários ao atendimento da contrapartida financeira do município no Projeto e 
das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos 
decorrentes da Operação de Crédito autorizada por esta Lei. 
 
     Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
     Gabinete do Prefeito Municipal.,  28 de Dezembro de 1999 
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LEI Nº 948/99, DE 28/12/99 
 
 

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

 
 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM,  ESTADO  DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
                                
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo  Municipal  autorizado a abrir Crédito Especial 
Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no Orçamento 
Programa do Município em vigor, conforme discriminado: 
 
       9909 - Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública 
           13 - Saúde e Saneamento 
           76 - Saneamento 
         447 - Abastecimento de Água 
  4471034 - Const. e Implant. de Sistema de Abastecimento de Água 
    4.1.1.0  - Obra e instalações......................................................    R$ 300.000,00 
 
     Art. 2º - Os recursos destinados  para  dar  cobertura a este Crédito Especial, 
serão os provenientes de excesso de arrecadação consoante ao que determina o 
parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320/64. 
 
     Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
     Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de Dezembro de 1999 
 


