
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.103/2003 DE 12/02/2003 
 
 

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

 
 

 OSWALDO MOCHI JUNIOR, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou eu sanciono a seguinte Lei: 

 
   Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) no Orçamento Programa da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-estrutura, conforme 
discriminado abaixo:  
 
30.       Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-estrutura 
30101.  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-estrutura 
17. Saneamento  
512. Saneamento Básico Urbano 
28. Programa  Saneamento Urbano 
1007 Construção Ampliação de Esgoto Sanitário 
449051 Fonte 02 .........................................................................R$ 190.000,00 
 
 Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 
da anulação das dotações abaixo, conforme inciso III, do § 1º do Artigo 43, da Lei nº 
4.320/64.  

 
 
30.                Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-estrutura 
30101.          Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-estrutura 
26. Transporte 
452 Serviços Urbanos 
32.  Programa Transporte Urbano 
2022. Manutenção do Serviço de Trânsito 
449051 Fonte 02 .........................................................................R$ 190.000,00 
 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 12 de Fevereiro de 2003.  
 
 
 
 
    OSWALDO MOCHI JÚNIOR  
            Prefeito Municipal 



LEI MUNICIPAL Nº 1.104/2003 DE 24/02/2003 
 

“Cria o conselho Municipal do  
Hipossuficiente  e  dá  outras providências”  

 
 

 OSWALDO MOCHI JUNIOR, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 
 Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal do Hipossuficiente, com o escopo de 
atender as demandas que a comunidade local, por meio do órgão instituído,  entenda 
necessárias, para assistir exclusivamente o Hipossuficiente, nas suas necessidades 
pertinentes à educação e à profissionalização , bem como nas suas necessidades básicas 
e emergenciais relativas à saúde . 
 
 § 1º - Para os desideratos desta lei, considera-se Hipossuficiente a criança, o 
adolescente, o idoso, o deficiente físico, mental e sensorial e o acidentado no trabalho. 
  
 § 2º O conselho Municipal do Hipossuficiente consubstancia-se em órgão 
permanente e autônomo não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos 
direitos das pessoas de que trata o § 1º, deste artigo. 
 
 § 3º - O Conselho Municipal do Hipossuficiente está vinculado, para fins de 
prestação de contas ou de estabelecimento da personalidade jurídica, à Secretaria 
Municipal de Promoção Social. 
 
 § 4º - O Conselho Municipal do Hipossuficiente é reconhecido expressamente, por 
força desta lei, como entidade de utilidade pública.  
  
 Art. 2º. O Conselho Municipal do Hipossuficiente será formado por titulares e 
suplentes de entidades com efetiva representação popular, conforme o rol exaustivo 
elencado abaixo: 
 
  I – 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, secção  
                          de Coxim – M.S. 
           II – 01 (um) representante das Lojas Maçônicas 
          III – 01 (um) representante do “Lions Club” de Coxim 
          IV – 01 (um) representante do Conselho Tutelar 
           V – 01 (um) representante da APAE  
          VI – 01 (um) representante indicado pelo Prefeito Municipal; 
         VII – 01 (um) representante apontado pelo Presidente da Câmara  
                          Municipal.  
 
 
 
 



§ 1º - As entidades relacionadas nos incisos deste artigo, ressalvados o Poder 
Executivo e o Legislativo, deverão recomendar, mediante votação,  03 (três) membros 
para compor o Conselho de que trata esta Lei, todavia, a escolha do Membro Titular e dos 
respectivos Suplentes, dar-se-á por meio de  sorteio  público entre os nomes indicados. 

 
§ 2º - Se apenas um nome for indicado pela respectiva entidade, por ausência de 

concorrentes ou interessados ao cargo, funcionará no conselho a pessoa indicada. 
  
 Art. 3º -  Os conselheiros escolhidos como titulares, bem como os seus suplentes, 
serão nomeados pelo Prefeito Municipal, para o mandato de dois anos, sendo  permitida 
uma recondução pelo mesmo período, desde que observado o procedimento previsto nos 
parágrafos primeiro e segundo do artigo anterior. 
 
 Art. 4º - São requisitos para a nomeação do conselheiro:  
 
 I – Reconhecida idoneidade moral 
          II – Idade superior a 18 (dezoito) anos 
         III – Ser integrante de uma das entidades mencionadas no art. 2º 
 

Art. 5º -  Perderá o mandato o conselheiro que:  
 
 I – Faltar    injustificadamente  a  03  (três)  reuniões   consecutivas  ou    seis  
                alternadas, no período de 01 (um) ano 
          II – For desligado do quadro do quadro da entidade que representa 
         III – For condenado, por sentença judicial transitada em julgado, por crime ou  
                contravenção penal 
         IV – Faltar com respeito para  com  os  demais  componentes   do  conselho,  
                mediante agressões físicas ou xingamentos;  
 V – For destituído, por conduta incompatível ao exercício do cargo (falta de decoro, 
embriagues nas sessões, prática de ato de improbidade administrativa ou de crime de 
contravenção), por voto da maioria absoluta dos integrantes do conselho Municipal do 
Hipossuficiente, ou por decisão do Prefeito Municipal; em ambos os casos deverão ser 
instaurados processos administrativos, assegurados aos acusados o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
  Art. 6º - São manifestamente impedidos de servir no mesmo Conselho: marido e 
mulher ou conviventes, ascendente e descendente, sogro e sogra, genro ou nora, irmão, 
cunhado, tidos e sobrinho, padrasto e madrasta e enteados e, aínda parentes até o 2º 
grau do Prefeito ou de Vereadores do Município.  
 
     Art. 7º - O Conselho Municipal do Hipossuficiente encarregar-se-á, antes de cada 
reunião, de divulgar na imprensa local o tema que será tratado na Sessão, com o fito de 
propiciar à comunidade uma participação real e efetiva, através de proposições de 
medidas que poderão vir a ser adotadas, desde que preencham os requisitos do art. 11.  
 
  Parágrafo Único  – Os membros do Conselho deverão reunir-se, pelo menos uma 
vez ao mês.  
   
 



DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 
DO HIPOSSUFICIENTE 

 
Art. 8º  - Compete ao conselho Municipal do Hipossuficiente: 

 
    I – Na primeira reunião eleger o seu presidente e o seu Tesoureiro mediante  
                  votação secreta; 
            II – Formular diretrizes, que forem prioritárias, fomentar e controlar as                   
ações sociais e públicas  a  serem desenvolvidas dentro de sua esfera de atuação ; 
  III – Apreciar  e  deliberar  a  respeito  dos auxílios ou benefícios, bem como à  
                  Respeito da aplicação dos mesmos;  
 IV – Fixar critérios de utilização, através de planos de  aplicações de doações; 
            V – promover ações , entendimentos,  reuniões,  palestras  e eventos festivos  
                  para captação de verbas necessárias à consecução dos seus fins; 

VI – estimular a  integração  e  a  participação voluntárias da comunidade nas  
       comunidade nas ações de atribuição do Conselho. 

 
 

DAS VERBAS 
 
  Art. 9º . O Conselho Municipal do Hipossuficiente será responsável por gerir 
e especificar, dentre outras verbas, a destinação social daquelas percebidas da transação 
penal, provenientes de proposta voluntária do Representante do Ministério Público, 
observado o que dispõe o art. 11, desta Lei.  
 

Art. 10.  O Conselho poderá gerir e especificar, outrossim, a destinação das 
quantias monetárias oriundas das sentenças condenatórias, que, espontaneamente, 
forem destinadas pelos juízes de direito, observado o que determina o art. 11, desta Lei. 
 
  Art. 11.  O dinheiro arrecadado pelo Conselho será destinado à educação, à 
profissionalização e à saúde do hipossuficiente e, excepcionalmente, após deliberação, o 
Conselho poderá destinar somente 1/3 (um terço) da sua arrecadação mensal à compra 
de remédios e mantimentos. 

 
§ 1.º O Conselho Municipal do Hipossuficiente deverá elaborar, 

mensalmente, sua prestação de contas, discriminando-a detalhadamente e deixando, no 
mínimo, uma via afixada em painel na sede onde funcionar, à disposição de qualquer 
pessoa do povo. 

 
§ 2.º As verbas arrecadadas pelo Conselho ou a este destinadas deverão 

ser depositadas e movimentadas em conta bancária específica, sendo que mensalmente 
será retirado extrato da mesma e colocado, juntamente com a prestação de contas, em 
mural, na sede do Conselho, para conferência pública.  

 
§ 3.º Da conta bancária a que se refere o parágrafo anterior, somente 

poderá ser retirado dinheiro por cheque assinado pelo presidente do Conselho Municipal 
do Hipossuficiente e, na sua ausência, pelo tesoureiro da entidade, sempre observado o 
que estabelece o caput do artigo 11 desta Lei. 

 



  Art. 12 . As verbas arrecadadas pelo Conselho não poderão, sob qualquer 
pretexto, ser destinadas ao pagamento de pessoal. 
  Parágrafo único. Os membros do Conselho Municipal do Hipossuficiente 
não perceberão qualquer remuneração ou estipêndio pelo serviço que prestarem nessa 
qualidade. 
   
  Art. 13 . As demais verbas que integrarão o orçamento do Conselho 
Municipal do Hipossuficiente poderão ser orçamentárias e / ou extra-orçamentárias, 
oriundas de entidades públicas e privadas, ou de pessoas físicas, através de doações e 
promoções por elas realizadas. 
  Parágrafo único . Poderá constar da lei orçamentária municipal previsão de 
recursos para o Conselho Municipal do Hipossuficiente. 
 
  Art. 14.  É terminantemente vedada a compra, com dinheiro do Conselho, de 
materiais de caráter permanente ou não para o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder 
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública ou órgão de segurança pública, 
excetuada a compra de equipamentos para as escolas públicas ou para as oficinas de 
profissionalização ou de cultura ou, ainda, para as entidades filantrópicas, desde que 
atendam aos hipossuficientes de que cuida o § 1.º, do art. 1.º, desta Lei. 
 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS 
 
  Art. 15.  Aquelas pessoas que forem beneficiadas por eventuais doações do 
Conselho Municipal do Hipossuficiente, pelo período de 03 (três) meses consecutivos, só 
poderão voltar a receber novo benefício após o interstício de 06 (seis) meses, ressalvados 
os casos de urgência, deliberado por maioria absoluta do Conselho. 
  Parágrafo único . Nos casos de escolas públicas ou de oficinas de cultura 
ou de profissionalização, poderá haver doação consecutiva de benefícios ou de materiais 
essenciais à sua função, por número indeterminado de meses, a critério do Conselho. 
 
  Art. 16.  Durante o período de propaganda eleitoral, ficam proibidas 
quaisquer doações de mantimentos ou de quantias em dinheiro à família que possa ser 
beneficiada pelo Conselho, excetuando-se os casos de extrema urgência e gravidade, 
após meticulosa averiguação e a devida aprovação pelo Conselho Municipal do 
Hipossuficiente.  
 
  Art. 17.  Na escolha dos beneficiados, o Conselho de que trata a presente 
Lei utilizar-se-á de critérios objetivos, sendo escolhido(a), preferencialmente:  

I – a criança ou o adolescente mais pobre; 
II- o hipossuficiente    mais   idoso,  desde   que  conte  com mais de 60  
    (sessenta) anos; 

                    III – o acometido de doença grave, seja física, mental ou sensorial; 
                    IV – o que possuir maior número de filhos menores; 
                    V –  a    Escola    Pública    com      programas       de      integração    ou  
                          profissionalização,   tais   como:   sala   de   informática, laboratórios,  
                          oficinas, aulas de teatro ou de dança, e outros desse jaez. 

VI –a Instituição Filantrópica sem fins lucrativos. 
 

 



DA SEDE E DA ESTRUTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 
 
  Art. 18.  O local da instalação da sede do Conselho do Hipossuficiente, com 
toda a infra-estrutura necessária para o seu pleno funcionamento, bem como a cedência 
de servidores do quadro funcional para ali atuarem por motivos plenamente justificáveis, 
será da alçada do Poder Executivo Municipal. 
  § 1.º Enquanto não houver sede específica, o Conselho Municipal do 
Hipossuficiente funcionará em instalações provisórias cedidas pela Prefeitura municipal. 
  § 2.º Poderão também auxiliar o Conselho Municipal do Hipossuficiente 
pessoas que livremente se disponham a fazê-lo, sem qualquer remuneração. 
 
  Art. 19.  O Conselho Municipal do Hipossuficiente terá o prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data da aprovação desta Lei, para elaborar e aprovar seu 
regimento interno, que disporá sobre o seu funcionamento. 
 
  Art. 20.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 24 de  Fevereiro  de 2003.  
 
 
 
 
    OSWALDO MOCHI JÚNIOR  
            Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEI MUNICIPAL Nº 1.105/2003  DE 27/02/2003 

 
                       “Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 951/2.000 de  
                                                      22/02/2.000  e  dá  outras  providências.”  
 

 OSWALDO MOCHI JUNIOR, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º. – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a doação da área 
institucional, Quadra C, com 4.358,25 (Quatro mil, trezentos e cinquenta e oito metros e 
vinte e cinco centímetros quadrados), do Loteamento denominado “Jardim Aeroporto”, ao 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.  
 
 Art. 2º.  – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 

      Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 27 de  Fevereiro  de 2003.  
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.106/2003 DE 27/02/2003 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o 
prazo de Contrato de Permissão de Uso 
dos Bens que especifica, pertencentes ao 
Município e dá outras providências”. 

 
 
 OSWALDO MOCHI JUNIOR, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso 

do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a prorrogar o prazo estipulado 

no artigo 2º da Lei Municipal nº 827/96, de 25/04/96 por mais 05 (cinco) anos, a partir do 
ano de 2003,  previsto no  Contrato de Permissão de Uso,  de parte do imóvel constituído 
pela Praça Poliesportiva ARANTO PEREIRA DA SILVA, medindo 217,54 m², destinado ao 
uso da Associação de Mães “Menino Jesus”. 

 
 Art. 2º - A Permissão de  Uso  dar-se-á  a  título gratuito e por um período de 05 

(cinco) anos, podendo ser prorrogado mediante Decreto do Poder Executivo, referendado 
pelo  Poder Legislativo Municipal. 

 
Art. 3º - A  revogação  da  Permissão  de Uso pelo município só poderá ocorrer após 

o período de cada 05 (cinco) anos, quando atendidas as formalidades contratuais pelo 
Permissionário, e as benfeitorias promovidas por este, não lhes serão indenizadas. 

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

disposições em contrário. 
 

 
      Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 27de  Fevereiro  de 2003.  

 
 
 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.107/2003 DE 27/02/2003 
 

“ Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Especial que menciona e dá outras providencias”. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no Orçamento Programa da Secretaria 
Municipal de Gestão em vigor, conforme discriminado abaixo: 

 
70 Secretaria Municipal de Gestão  
70101  Secretaria Municipal de Gestão 
04  Administração 
122 Administração Geral 
002  Gestão Administrativa 

 2077  Coordenação da Administração Geral 
 339041 Contribuições                              Fonte.......01      R$ 81.000,00 

70 Secretaria Municipal de Gestão 
70101  Secretaria Municipal de Gestão 
04  Administração 
122 Administração Geral 
004  Gestão Financeira 
2080 Tributação 
339036 Outros Serv. de Terc. P. Física    Fonte......01       R$  4.000,00 
 
Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 

da anulação das dotações abaixo, consecutivamente, conforme inciso III, do § 1º do artigo 
43, da Lei nº 4.320/64. 

 
70 Secretaria Municipal de Gestão 
70101  Secretaria Municipal de Gestão  
04  Administração 
122 Administração Geral  
002  Gestão Administrativa 

 2077  Coordenação de Administração Geral 
 319011 V. Vantagens Fixas Pessoal Civil   Fonte....01      R$ 81.000,00 

70 Secretaria Municipal de Gestão 
70101  Secretaria Municipal de Gestão  
04  Administração  
122 Administração Geral 
004               Gestão Financeira  
2080 Tributação  
339093 Indenizações e restituições          Fonte......01       R$  4.000,00 
 



Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em  27de  Fevereiro  de 2003.  

 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.108/2003 DE 27/02/2003 
 

“Autoriza o Poder  Executivo    Municipal   a  
Abrir   Crédito Especial que menciona e dá 
outras providencias”. 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 70.000,00 (setenta e um mil reais) no Orçamento Programa do Fundo 
Municipal de Saúde em vigor, conforme discriminado abaixo: 
 

50 Secretaria Municipal de Saúde Pública 
50102  Fundo Municipal de Saúde 
10 Saúde 
301 Atenção Básica 
0019  Programa de Saúde Pública  
2062 Manutenção das Atividades da Saúde Pública 
339041 Contribuições                             Fonte..........01      R$ 70.000,00  
 
Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 

da anulação das dotações abaixo, conforme inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 
4.320/64. 

 
50 Secretaria Municipal de Saúde Pública 
50102  Fundo Municipal de Saúde 
10 Saúde 
301 Atenção 
0019  Programa de Saúde Pública     
2062 Manutenção  das atividades de Saúde Pública 
319011 V. Vantagens Fixas P. Civil           Fonte......01      R$ 70.000,00 
 
Art. 3º - Esta   Lei  entra   em   vigor na data de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 27 de Fevereiro de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.109/2003 DE 27/02/2003 
 

 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Especial que menciona e dá outras providencias”. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) no Orçamento Programa do Fundo Municipal de 
Assistência Social  em vigor, conforme discriminado abaixo: 
 

40 Secretaria Municipal de Promoção Social 
     40102  Fundo Municipal de Assistência Social 
 08  Assistência Social  

244 Assistência Social Comunitária 
0012  Apoio a Entidades Assistenciais 
2045 Apoio a Entidades Assistenciais  
449051 Obras e Instalações        - Fonte......02         R$ 10.000,00 
449051 Obras e Instalações        - Fonte......01           R$   1.000,00 
 
Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 

da anulação das dotações abaixo, conforme inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 
4.320/64. 

 
40 Secretaria Municipal de Promoção Social 
40102  Fundo Municipal de Assistência Social  
08  Assistência Social 
244 Assistência Social 
0012  Apoio a Entidades Assistenciais 
2045 Apoio a Entidades Assistenciais 
335043 Subvenções Sociais         - Fonte......02        R$ 10.000,00 
335043 Subvenções Sociais         - Fonte......01        R$   1.000,00 
 
Art. 3º - Esta   Lei  entra   em   vigor na data de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 27 de Fevereiro de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 



LEI MUNICIPAL Nº 1.110/2003 DE 27/02/2003 
 

“Altera a Lei nº 1.030/2001 que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Coxim/MS para 
o Quadriênio de 2002 a 2005.” 

 
     

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 acrescentado no Anexo único da Lei nº 1.030/2001, que dispõe 
sobre Plano Plurianual do Município de Coxim/MS, para o quadriênio de 2002 a 2005, 
conforme discriminado abaixo: 

 
FUNÇÃO: 22 – Indústria. 
PROGRAMA: 0041 – Assistência Social à Comunidade 
OBJETIVO: Implantação da Unidade de Beneficiamento do Pescado e Curtimento de 
Pele de Peixe. 
 

Ações  Metas 
2.002/2.005 

Descrição da ação/p roduto  Un. de 
Medida  

Total  

Construção/Implantação do Centro de Geração de Renda no 
Segmento de Beneficiamento do Pescado e Curtimento de 
Pele de Peixe.  

Un. 01 

 
Função:  22 - Indústria 
PROGRAMA: 0042 – Assistência Social à Comunidade 
OBJETIVO: Implantação das Unidades de Cerâmica e Farináceo. 
 

Ações  Metas 
2.002/2.005 

Descrição da ação/produto  Un. de 
Medida  

Total  

Construção de Mini Centros de Geração de Renda nos 
Segmentos de Cerâmica e Farináceos  

Un. 02 

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

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 27 de Fevereiro de 2003. 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 



LEI MUNICIPAL Nº 1.111/2003 DE 27/02/2003 
 
 

“Altera o Anexo Único da Lei nº 1.069/2002 
e dá outras providencias”. 

 
  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
 Art. 1º  - Fica acrescido no Anexo Único da Lei Municipal nº 1.069/2002 (Lei das 

Diretrizes Orçamentárias) de 01/07/2002, nos programas abaixo identificados, as 
seguintes ações: 

 
FUNÇÃO:   22 - Indústria 
SUB-FUNÇÃO:  661 – Promoção Industrial   
PROGRAMA: 0041 – Assistência Social à Comunidade 
AÇÃO: Implantação de Unidade de Beneficiamento do Pescado e 

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

disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 27 de  Fevereiro  de 2003. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.112/2003 DE 27/02/2003 
 

“ Altera o Anexo Único da Lei nº 1.069/2002 e dá 
outras providencias”. 

 
 
  
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
 Art. 1º  - Fica acrescido no Anexo Único da Lei Municipal nº 1.069/2002 (Lei das 

Diretrizes Orçamentárias) de 01/07/2002, nos programas abaixo identificados, as 
seguintes ações: 

 
FUNÇÃO:   22 - Indústria 
SUB-FUNÇÃO:  661 – Promoção Industrial   
PROGRAMA: 0042 – Assistência Social à Comunidade 
AÇÃO: Implantação das Unidades de Cerâmica e Farináceo. 
 
Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 27 de  Fevereiro  de 2003. 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.113/2003 DE 27/02/2003 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Especial que menciona e dá outras providencias”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 111.111,12 (cento e onze mil, cento e onze  reais e doze centavos) no 
Orçamento Programa do Fundo Municipal de Assistência Social  em vigor, conforme 
discriminado abaixo: 

 
40 Secretaria Municipal de Promoçao Social  
40102       Fundo Municipal de Assistência Social 
22 Indústria 
661 Promoçao Industrial 
0042       Assistencia Social à Comunidade 
2102 Impl. Unid. Cerâmica e Farináceos 
339030       Material de Consumo   -  Fonte 01   R$  1.111,12 
449051       Obras e Instalações     -  Fonte 03   R$ 99.000,00 
449052       Equip. e Mat. Perm. -  Fonte 01   R$ 10.000,00 
449052       Equip. e Mat. Perm. -  Fonte 03   R$   1.000,00 
 

Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 
da anulação das dotações abaixo, conforme inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 
4.320/64. 
 

30 Sec. Mun. de Des. Sust. e Infra-Estrutura 
30101       Sec. Mun. de Des. Sust. e Infra-Estrutura 
15 Urbanismo 
451 Infra-Estrutura Urbana 
0028               Saneamento Urbano 
1005      Constr. De Drenagem Pluvial    
449051       Obras e Instalações   - Fonte 03        R$ 60.000,00  
 
31 Sec. Mun. de Des. Sust. e Infra-Estrutura 
30101       Sec. Mun. de Des. Sust. e Infra-Estrutura 
25 Energia 
752 Energia Elétrica 
0024               Gestão Energética 
2010       Ampl. Da Rede Eletrificação Rural 
449051       Obras e Instalações              - Fonte 03         R$ 40.000,00 
 
 
 
 
 



40 Secretaria Municipal de Promoção Social 
40101        Secretaria Municipal de Promoção Social 
04 Administração 
122 Administração Geral 
0002        Gestão Administrativa 
2026        Manutenção das Atividades da Secretaria 
339039        Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica  - Fonte 01        R$ 11.111,12 

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

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 27 de Fevereiro de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.114/2003 DE 27/02/2003 
 

 “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Especial que menciona e dá outras providencias”. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 111.111,12 (cento e onze mil, cento e onze  reais e doze centavos) no 
Orçamento Programa do Fundo Municipal de Assistência Social  em vigor, conforme 
discriminado abaixo: 
 

40 Secretaria Municipal de Promoção Social 
40102       Fundo Municipal de Assistência Social 
22 Indústria 
661 Promoção Industrial 
0041       Assistência Social à Comunidade 
2101       Const./Ampl. Unid. Pescado Curt. Pele de Peixe 
339030       Material de Consumo  Fonte 01          R$   3.260,53 
449051       Obras e Instalações  Fonte 03          R$ 85.850,59 
449052       Equip. e Mat. Permanente Fonte 01          R$   7.850,59 
449052       Equip. e Mat. Permanente Fonte 03          R$ 14.149,41 
     

Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 
da anulação das dotações abaixo, conforme inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 
4.320/64. 

 
30 Secretaria Municipal de Desenv. Sust. E Infra-Estrutura 
30101  Secretaria Municipal de Desenv. Sust. E Infra-Estrutura 
26  Transporte 
782  Transporte Rodoviário 
0030  Transporte Rodoviário  
1010  Aquis. de Máquinas e Equipamentos 
449052 Equip. e Mater. Permanente            Fonte 03           R$ 49.000,00 
31 Secretaria Municipal de Desenv. Sust. E Infra-Estrutura 
30101  Secretaria Municipal de Desenv. Sust. E Infra-Estrutura 
25 Energia 
752 Energia Elétrica  
0024  Gestão Energética 
2010  Ampl. da Rede Eletrificação Rural 
449051 Obras e Instalações           Fonte 03       R$ 51.000,00 
40 Secretaria Municipal de Promoção Social 
40101  Secretaria Municipal de Promoção Social 
08 Assistência Social 

 
 



 Assistência Social Comunitária 
09 Assistência Social à Comunidade 
2030 Assistência Social e Comunitária  
339041 Contribuição    Fonte 01              R$ 11.111,12 
 
Art. 3º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 27 de  Fevereiro  de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.115/2003 DE 11/03/2003 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Especial que menciona e dá outras providencias”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) no Orçamento Programa da Secretaria 
Municipal de Educação em vigor, conforme discriminado abaixo: 

 
60. Secretaria Municipal de Educação 
60101       Secretaria Municipal de Educação 
12        Educação 
361 Ensino Fundamental 
015       Gestão do Ensino Municipal 
2066 Manutenção da Sec. Mun. de Educação 
339041       Contribuições              - Fonte......01         R$ 20.000,00 
60 Secretaria Municipal de Educação 
60101       Secretaria Municipal de Educação 
12 Educação 
361 Ensino Fundamental 
15        Gestão do Ensino Municipal 

                           2066              Manutenção da Sec. Mun. de Educação 
3190.01         Aposentadorias e reformas - Fonte.....01 R$50.000,00 
60  Secretaria Municipal de Educação  
60101        Secretaria Municipal de Educação  
12  Educação  
361     Ensino Fundamental 

                           15                  Gestão do Ensino Municipal 
                           2066              Manutenção da Secretaria de Educação 

3190.03         Pensões                    -  Fonte.....01         R$ 20.000,00 
   

Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 
da anulação das dotações abaixo, consecutivamente, conforme inciso III, do § 1º do artigo 
43, da Lei nº 4.320/64. 

 
60            Secretaria Municipal de Educação  
60101  Secretaria Municipal de Educação  
12   Educação 
364 Ensino Fundamental 
018  Gestão do Ensino Superior 
2072 Apoio ao Estudante Universitário 
339032  Mat. De Distr. Gratuita       - Fonte....01      R$ 20.000,00  
 
 
 



70 Secretaria Municipal de Gestão 
70102 Encargos Gerais do Município 
04  Administração 
122 Administração Geral 
004 Gestão Financeira 
2081 Encargos Pessoais 
319001 Aposentadorias e reformas    - Fonte....01 R$ 50.000,00 
70 Secretaria Municipal de Gestão  
70102 Encargos Gerais do Município 
04  Administração 
122 Administração Geral 
004 Gestão Financeira 
2081 Encargos Pessoais 
319003 Pensões                        - Fonte..........01      R$ 20.000,00 

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

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 11de  Março  de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.116/2003 DE 11/03/2003 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir 
Crédito Especial que menciona e dá outras 
providencias”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no Orçamento Programa do FUNDEF em vigor, 
conforme discriminado abaixo: 

 
60       Secretaria Municipal de Educação  

                           60102            Fundef 
12       Educação 
361       Ensino Fundamental 

                           0015            Gestão do Ensino Municipal 
2075       Manutenção do Ensino Fundamental 

                           339041              Contribuições   - Fonte.....01            R$ 40.000,00 
   

  Art. 2º  - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 
da anulação das dotações abaixo, conforme inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 
4.320/64 
 

60       Secretaria Municipal de Educação  
      60102            Fundef 

12       Educação 
361       Ensino Fundamental 

                           0015            Gestão do Ensino Municipal  
2076      Amp. e Manut. do Transp. de Alunos 

                           339039 Outros Serv. de Terc. – P. Juríd. – Fonte 01    R$ 40.000,00 
 

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

 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 11 de  Março  de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.117/2003 DE 17/03/2003 
 

“Revoga a Lei Municipal nº 1022/2001 e dispõe sobre o Conselho 
Municipal de Habitação e dá outras providencias”. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 
 
 Art. 1º  - Fica instituído o Conselho Municipal de Habitação do Município de 
Coxim/MS, órgão normativo e deliberativo. 
 
 Art. 2º  - Compete ao Conselho Municipal de Habitação: 
 

II. Normatizar os Programas Habitacionais a serem implantados; 
III. Analisar e aprovar os cadastros efetuados pelos técnicos da Prefeitura 

Municipal de Coxim, das famílias interessadas nos respectivos Programas; 
IV. Propor ao Prefeito Municipal medidas que visem a atender os objetivos 

previstos nos incisos anteriores. 
 

Art. 3º  - O Conselho Municipal de Habitação de Coxim será paritário, integrado por 
02 (dois) representantes (titular e suplente) dos seguintes Órgãos e Instituições, 
nomeados pelo Prefeito Municipal: 

 
I. Gabinete do Prefeito 
II. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura 

Urbana 
III. Secretaria Municipal de Gestão 
IV. Secretaria Municipal de Promoção Social 
V. Secretaria Municipal de Saúde 

VI. Sindicato da Construção Civil ou Entidade que agregue significativamente 
entre seus membros representantes dos Trabalhadores da Construção Civil  

VII. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou Associação de 
Engenheiros e Arquitetos 

VIII. Entidades financeiras cuja atuação esteja voltada às questões habitacionais 
IX. União Coxinense das Associações de moradores de Coxim-UCAM, 

representando o público usuário 
X. Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Coxim, representando o 

setor comercial e industrial da Construção Civil  
 

Parágrafo Primeiro  – A escolha dos membros indicados será feita pelo Prefeito 
Municipal, com base nas indicações feitas pelos Órgãos e Instituições acima. 

 
Parágrafo Segundo  – Os Órgãos e Instituições que se enquadrem nas disposições 

dos incisos I e X do presente artigo serão relacionados em cadastro e receberão ofício 
para apontamento dos respectivos membros. 

 
Parágrafo Terceiro  – Após o recebimento da comunicação, as Entidades terão 05 

(cinco) dias para realizar a indicação, sob pena de ser entendido como desistência. 
 



Parágrafo Quarto  – Os membros do Conselho terão mandato de 01 (um) ano, 
permitida 01 (uma) recondução por igual período. 

 
Parágrafo Quinto  – Os membros referidos nos incisos I, II, III, IV e V serão 

indicados pelos respectivos Secretários Municipais ou Chefe de Gabinete. 
 
Art. 4º  - Os membros do Conselho Municipal de Habitação não receberão qualquer 

remuneração, a qualquer título, sendo os serviços considerados de relevante serviço 
público. 

 
Art. 5º  - O Conselho poderá dispor de uma Secretaria Executiva, dirigida por 

funcionário de livre nomeação do Prefeito Municipal. 
 
Art. 6º  - O Presidente do Conselho será escolhido dentre os membros titulares, por 

maioria simples, sendo que somente poderão votar os membros titulares. 
 
Art. 7º  - O Conselho Municipal de :Habitação fará uma reunião ordinária mensal, e 

se reunirá extraordinariamente, em caso de assunto relevante, por convocação do seu 
Presidente. 

 
Art. 8º  - As decisões do Conselho obedecerão à maioria simples, observado o prévio 

quorum de no mínimo 50% (cinquenta por cento) de seus membros. 
 
Art. 9º -  O Poder Público Municipal atenderá as necessidades para implantação e 

funcionamento do Conselho Municipal de Habitação. 
 
Art. 10  – A elaboração e alteração e a aprovação do Regimento Interno se dará pela 

aprovação por maioria simples de seus membros, em reunião convocada para tal 
finalidade. 

 
Art. 11  – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em17 de  Março  de 2003. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.118/2003 DE 17/03/2003 
 

“Dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho 
Municipal Antidrogas de Coxim (MS) – Comad e Revoga 
a Lei Municipal nº860/97   e dá outras providências” 

 
 

Oswaldo Mochi Júnior, Prefeito Municipal, faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 Art. 1 º -  Fica revogada  a Lei Municipal nº 860/97, de 21 de outubro de 1997 e 
Cria-se o Conselho Municipal Antidrogas de Coxim (MS) - Comad, órgão normativo de 
deliberação coletiva, que se integrará na ação conjunta e articulada de todos os órgãos de 
níveis federal, estadual e municipal que compõem o Sistema Nacional de Prevenção, 
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, de que trata o Decreto Federal n. 110, de 02 
de setembro de 1.980, e pelo Decreto Estadual n. 18.505, de 26 de novembro de 1.982. 
 
 Art. 2 º - São objetivos e funções do Comad: 
 
 I – propor programa municipal de prevenção ao uso indevido e abuso de drogas 
lícitas e ilícitas e entorpecentes, dirigido às autoridades competentes e à comunidade em 
geral, compatibilizando-o com a respectiva política estadual, proposta pelo Conselho 
Estadual, bem como acompanhar a sua execução; 
 II – coordenar, desenvolver e estimular programas e atividades de prevenção da 
disseminação do comércio ilícito e do uso indevido e abuso de drogas lícitas e ilícitas e 
entorpecentes; 
 III – estimular e cooperar com serviços que visem o encaminhamento e tratamento 
de usuários dependentes de drogas lícitas e ilícitas e entorpecentes; 
 IV – colaborar, acompanhar e formular sugestões para as ações de fiscalização e 
repressão, executadas pelo Estado e pela União; 
 V – estimular estudos e pesquisas sobre a questão do uso indevido e abuso de 
drogas lícitas e ilícitas e demais substâncias que determinem dependência física e/ou 
psíquica; 
 VI – propor diretamente ao Prefeito Municipal e às autoridades abaixo, medidas 
que busquem atender os objetivos previstos neste artigo; 
 VII – apresentar sugestões sobre a matéria, para fins de encaminhamento a 
autoridades e órgãos de outros Municípios, estaduais e federais; 
 VIII – cadastrar, fiscalizar, orientar e apoiar entidades formalmente existentes que 
no âmbito do Município desempenhem atividades de prevenção primária e tratamento, 
recuperação e reintegração social de usuários dependentes de drogas lícitas e ilícitas e 
entorpecentes. 
 
 Parágrafo único  – Consideram-se autoridades, no âmbito municipal, para fins de 
aplicação dos incisos acima, o Prefeito Municipal, Delegado de Polícia Civil, Comandante 
da Polícia Militar, Inspetor-Chefe da Polícia Rodoviária Federal, Secretário de Saúde, 
Chefe da Vigilância Sanitária, Secretário de Educação, Representante da Secretaria 
Estadual de Educação e Secretário de Promoção Social. 
 



 Art. 3 º - O Comad será integrado por representantes indicados pelos seguintes 
órgãos e entidades abaixo, a serem nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo um titular e 
um suplente: 
 
  I – Secretaria Municipal de Promoção Social; 
  II- Secretaria Municipal de Saúde; 
  III – Secretaria Municipal de Educação; 
  IV – Unidade Educacional do Estado no Município; 
  V – Entidades de Ensino Superior no Município 
  VI – Polícia Civil 
  VII – Polícia Militar 
  VIII – Polícia Rodoviária Federal 
  IX – Poder Judiciário 
  X – Ministério Público 
  XI – Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil 
  XII – Conselho Tutelar 
  XIII – União das Associações de Moradores 
  XIV – Organizações Não Governamentais e Clubes de Serviço 
 
 Parágrafo Primeiro  – A Prefeitura Municipal, através de sua assessoria de 
gabinete, deverá oficiar, a partir da publicação desta Lei, a cada entidade e órgão descrito 
nos incisos acima, para que os mesmos apresentem os nomes a serem indicados, num 
prazo máximo de 48 horas, sob pena se serem entendidos como desistentes; 
 
 Parágrafo Segundo  – Cada entidade ou órgão, na pessoa de seu respectivo 
chefe, poderá indicar o titular da pasta ou servidor de seus quadros, se for o caso; 
 
 Parágrafo Terceiro  – As entidades de ensino superior no Município deverão 
indicar apenas um único membro titular e suplente que represente as demais, cujo 
procedimento de escolha caberá às mesmas, podendo haver rotatividade; 
 
 Parágrafo Quarto  – Os membros do Comad terão mandato de 02 (dois) anos, 
permitida uma recondução, sendo que as funções não serão remuneradas a qualquer 
título, porém, consideradas de relevante serviço público 
 
 Parágrafo Quinto  – Os representantes das Secretarias Municipais de Promoção 
Social, Saúde e Educação, deverão ter, preferencialmente, formação superior nas áreas 
de Assistência Social, Medicina, Farmácia-Bioquímica, Enfermagem, Pedagogia e 
Psicologia. 
 
 Art. 4 º - O Comad será presidido por um de seus membros titulares escolhidos por 
seus pares para um mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução; 
 
 Parágrafo Único  – A nomeação e recondução deverá ser feita pelo Prefeito 
Municipal, através de Decreto. 
 
 Art. 5 º - O Comad poderá dispor de uma secretaria, dirigida por servidor 
concursado do Município, o qual ficará cedido, sem ônus para o Conselho. 
 



 Art. 6 º - Em razão da instituição do Comad, o Poder Executivo Municipal criará, 
através de Lei, o Fundo Municipal Antidrogas (FMAD), com as atribuições cabíveis, num 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da presente. 
 
 Art. 7 º - As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas pelas verbas 
próprias do orçamento municipal, suplementadas, se necessário. 
 
 Art. 8 º - O Comad terá sua competência desdobrada e suas condições de 
funcionamento determinadas em Regimento Interno, a ser elaborado pelos seus 
membros, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente, inclusive 
quanto à periodicidade de suas reuniões. 
 
 Art. 9 º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 17 de  Março  de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    LEI MUNICIPAL Nº 1.119/2003 DE 31/03/2003 
 

 
          “Revoga a Lei Municipal nº 1.087/2002, de 16/10/2002”. 

 
 
 OSWALDO MOCHI JUNIOR, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso 

do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica revogada a Lei Municipal nº 1.087/2002, de 16/10/2002, que alterou o 

nome da Rua Presidente Venceslau, para Felipa Costa e Silva, no Conjunto Habitacional 
Ranulfo Reginaldo dos Santos. 

 
Parágrafo Único –  No mapa plani-métrico da Cidade de Coxim, volta a constar o 

nome original de Rua Presidente Venceslau.  
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 31 de  Abril  de 2003. 

 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.120/2003 DE 31/03/2003 
 
 

“Dispõe sobre parcelamento de débito, referente 
ao IPTU e dá outras providências.”  

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - O débito com o Município de Coxim, até o ano de 2002, referente ao 

IPTU, poderá ser parcelado a partir da publicação desta Lei, desde que a última parcela 
não ultrapasse a data de  31 de dezembro de 2004, com dispensa de juros de mora, 
multas e correção monetárias, e demais encargos, desde que a parcela não seja inferior a 
30 (trinta) reais mensais. 

 
§ 1º - O parcelamento só será concedido mediante requerimento do interessado 

ao setor competente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a publicação desta Lei, 
fato este que implicará no reconhecimento da dívida para todos os fins de direito. 

 
§ 2º - O não pagamento de qualquer das prestações, na data fixada no acordo, 

importará no vencimento antecipado das demais e na imediata cobrança do crédito, 
sendo vedado a sua renovação ou novo parcelamento. 

 
§ 3º - Para fazer jus a concessão do parcelamento de que trata este artigo, o 

devedor não poderá ter outro parcelamento com prestações em atraso. 
 
§ 4º - No pagamento a vista além das dispensas contidas no Artigo 1º, será 

concedido o desconto de 20% (Vinte por cento) no valor principal.  
 
Art. 2º  - Para efeitos desta Lei, o valor atribuído aos imóveis inscritos em divida 

ativa, não poderá ser superior ao que lhes foram atribuídos por ocasião do último 
lançamento. 

 
Art. 3º  - Fica o Poder Executivo Municipal, em decorrência desta Lei, autorizado 

a firmar Acordo Judicial, observados os devidos princípios legais, nos processos em fase 
de cobrança judicial. 

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

disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 983/2000, de 11/12/2000. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 31 de Abril de 2003. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

 



LEI MUNICIPAL Nº 1.121/2003 DE 31/03/2003 
       

“Revoga as Leis nº 750/93, 757/93 e 641/90, exceto o disposto no 
“caput” dos seus   artigos  1º  e, dispõe  sobre  a  Política  de  
Atendimento dos Direitos da Criança  e   do  Adolescente   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 aprova e ele sanciona a seguinte Lei. 
 

CAPÍTULO I 
 
Art. 1º - Ficam revogadas as Leis Municipais nºs 750/93, 757/93 e 641/90, 

exceto, o disposto no “caput” dos seus artigos 1º. 
 

             Art. 2º - Esta Lei dispõe sobre a política   municipal  do atendimento dos Direitos   
da   Criança  e  do  Adolescente  e  estabelece  normas  gerais,  para a sua adequada 
aplicação. 

 
Art. 3º - O atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito 

municipal, faz-se á através de: 
 

              I. Políticas sociais básicas da educação, saúde, habitação, recreação, esportes, 
cultura, lazer, profissionalização e outras que asseguram o desenvolvimento físico, 
afetivo, mental, moral espiritual e social da criança e do adolescente, em condições de 
liberdade e dignidade, bem como a convivência familiar e comunitária; 
             II. Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles 
que dela necessitem; 

  III. Serviços especiais, nos termos desta Lei. 
 

  § 1º - O Município destinará os recursos e espaços públicos para programações 
culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 

 
             § 2º - O Município poderá firmar consórcios e convênios com entidades públicas e 
privadas ou outras esferas governamentais, para atendimento regionalizado, desde que 
haja prévia autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 
Art. 4º -  São órgãos e instrumentos da política de atendimento dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: 
 
I – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA; 
II. O Conselho Tutelar 
II– O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. 
 
Art. 5º - As entidades governamentais e as Organizações Sociais deverão 

proceder a inscrição de seus programas especificando os regimes de atendimentos, junto 
ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das 
inscrições e suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à 
autoridade judiciária. 



Art. 6º - Os Programas a que se refere o artigo anterior serão classificados como 
de proteção ou sócio-educativos e destinar-se-ão à: 

 
I. Orientação e apoio sócio-familiar; 
II. Apoio sócio-educativo em meio-aberto; 
III. Colocação familiar; 
IV. Abrigo; 
V. Liberdade assistida 
 
Art. 7º -  Os serviços especiais referidos no inciso III do artigo 3º visam à: 
 
I – Proteção e atendimento médico e psicológico às vítimas de negligência, maus 

tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 
II -  Identificação e localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos. 
III – Proteção jurídico-social. 
 

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 
 
Art. 8º - Fica ratificada a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Coxim/MS – CMDA, órgão normativo, deliberativo e controlador de 
atendimento, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Promoção Social. 

 
Art. 9º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será 

constituído por 10 (dez) membros titulares e 10 membros suplentes, indicados 
paritariamente, pelas instituições públicas governamentais e pelas não governamentais. 

 
§ 1º - O Poder Público será representado por 05 (cinco) membros titulares e 

05(cinco) membros suplentes do Poder Executivo Municipal, das seguintes áreas: 
 
I. Secretaria Municipal de Saúde; 
II. Secretaria Municipal de Educação; 
III. Secretaria Municipal de Promoção Social; 
IV. Secretaria Municipal de Gestão; 
V. Departamento de Esporte e Cultura. 
 
§ 2º- As Organizações Sociais (ONG) juridicamente constituídas e que 

desempenhem ações de defesa dos direitos da criança e do adolescente  no Município 
serão representadas por 05 (cinco) membros titulares e 05(cinco) membros suplentes 
escolhidos em assembléia própria. 

 
§ 3º - Cada Organização Social deverá indicar o membro que a representará bem 

como o respectivo suplente. 
 
§4º - Serão consideradas eleitas as Organizações que obtiverem as cinco 

maiores votações estando na condição de suplente as Organizações que obtiverem 
votações de sexta a décima colocação. 

 



§5º - O CMDCA encaminhará ao Prefeito Municipal até o 5º (quinto) dia útil a 
relação das entidades que integrarão o Conselho e nome dos Conselheiros 
representantes e suplentes por elas eleitos, devendo a nomeação ser efetuada em ato 
oficial e solene, no prazo de 10 (dez) dias, pelo Prefeito Municipal.     

 
§6º - Os Conselheiros representantes das Organizações Sociais (ONG), assim 

como seus suplentes, serão nomeados para mandato de 02 (dois) anos, período em que 
não poderão ser destituídos, salvo por deliberação de 2/3 (dois terços) dos componentes 
do Conselho, desde que por motivo devidamente amparado nesta lei e/ou em seu 
Regimento Interno. 

 
§7º - Os Conselheiros representantes das Organizações Sociais (ONG) poderão 

ser reconduzidas, observado o mesmo processo previsto no § 2º deste artigo. 
§8º - Os representantes das entidades governamentais, assim como seus 

suplentes, serão nomeados pelo Prefeito Municipal, para mandato de 02 (dois) anos e 
permitida 01 (uma) recondução, após indicação pela respectiva Instituição e Secretaria e 
Observados os prazos estabelecidos no artigo anterior. 

 
§9º - Os representantes do Poder Executivo serão indicados dentre aqueles com 

poder de decisão no âmbito de competência. 
 
§10º - Os Conselheiros e suplentes representantes dos Órgãos Públicos 

Municipais, cuja participação no Conselho não poderá exceder 04 (quatro) anos 
contínuos, serão nomeados livremente pelo Prefeito Municipal, que poderá destitui-los a 
qualquer tempo.   

 
Art. 10  - São requisitos para a nomeação do Conselheiro Municipal: 
I. Reconhecida idoneidade moral; 
II. Idade superior a 18 (dezoito) anos; 
III. Ser integrante de órgão público ou entidade civil. 
 
Art. 11 -  Perderá o mandato o Conselheiro que: 
I. Faltar injustificadamente a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis)  

                      alternadas, no período de 01 (um) ano; 
II. For  condenado por sentença judicial transitada em julgado, por crime  

                     ou  contravenção penal; 
III. For desligado do quadro da entidade que representa. 
 
Art. 12 - Em seu funcionamento o CMDCA deverá organizar Câmara 

Permanentes e Temporárias, que serão normatizadas no Regimento Interno 
 
Art.13 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente: 
 
a) Na primeira sessão anual, eleger a sua diretoria. 
b) Formular as diretrizes, orientar as políticas municipais de proteção, 

promoção e defesa e atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, definindo 
prioridades e controlando as ações de execução em todos os níveis. 



c) Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação dos 
programas e serviços destinados ao atendimento das crianças e adolescentes, bem como 
sobre a criação de entidades governamentais ou realização de consórcio Intermunicipal 
regionalizado de atendimento e ainda fiscalizar o seu funcionamento e propor alterações 
caso sejam necessárias. 

d) Apreciar e deliberar a respeito dos auxílios ou benefícios, bem como da 
aplicação dos mesmos, a serem concedidos às organizações sociais (ONG), que tenham 
por objetivo a proteção, promoção e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

e) Efetuar o registro das entidades governamentais e organizações sociais 
(0NG) que desenvolvam programas sócio-educativos na forma dos artigos 90 e 91, da Lei 
Federal nº 8.069/90. 

f) Fixar critérios de utilização, através de Planos de Aplicação das doações 
subsidiadas e demais receitas, destinando necessariamente percentual para o incentivo 
do acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, 
de difícil colocação familiar. 

g) Elaborar o seu Regimento Interno. 
h) Estabelecer diretrizes para a política de formação de pessoal com vista à 

qualificação do atendimento da criança e do adolescente. 
i) Manter intercâmbio com entidades internacionais, federais e estaduais 

congêneres, ou que tenham atuação na proteção, promoção e defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

j) Realizar e incentivar campanhas promocionais de conscientização dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

k) Estabelecer critérios, bem como organizar a eleição dos Conselhos 
Tutelares, conforme a Lei. 

 
Art. 14 –  O CMDCA, elegerá 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente e 01 

(um) Secretário, em mandato de 01(um) ano, permitida uma recondução por igual 
período. 
 Art. 15 –  O Conselho Municipal terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir 
da data de aprovação desta lei para elaborar e aprovar proposta de reordenamento do 
seu Regimento Interno que disporá sobre seu funcionamento, a atribuição do Presidente, 
vice-presidente, Secretário e demais Conselheiros. 

 
 Art. 16 -  O Presidente do Conselho Municipal declarará vago o cargo se ocorrer 
alguma das hipóteses previstas no artigo 11º. 

 
Art. 17 -  Em caso de vaga do Conselheiro indicado pelas Entidades, serão 

nomeados titulares e suplentes os representantes das Organizações Sociais com votação 
posterior as cinco mais votadas. 

 
CAPÍTULO III 

DO CONSELHO TUTELAR  
 
Art. 18 - Fica ratificada a criação do Conselho Tutelar existente no Município de 

Coxim/MS, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 
de zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 



Parágrafo Único – No Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal, o 
cargo de Conselheiro, fica enquadrado na referência salarial DGA-5. 

  
Art.  19 –   Enquanto Órgão Público do Poder Municipal, o Conselho Tutelar 

compõe a estrutura funcional da Prefeitura Municipal de Coxim/MS. 
 
Art. 20 – Serão criados tantos Conselhos Tutelares quantos forem necessários 

ao atendimento da demanda, através de aprovação 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. 

 
Parágrafo Único - Cada Conselho Tutelar será composto de cinco membros, com 

mandato de três anos. Permitida uma recondução, desde que se submeta ao processo de 
escolha, conforme normas estabelecidas nesta lei, bem como em edital pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 
Art. 21 – 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 CMDCA e que deverão indicar 
através de Assembléia Geral, 10 (dez) membros que votarão representando as referidas 
instituições, em pleito, coordenado pelo CMDCA e fiscalizado pelo Ministério Público 

 
Parágrafo Único – Considerar-se-ão escolhidos candidatos que obtiverem maior 

votação, sendo os demais pela ordem de classificação, suplentes. 
 
Art. 22 -  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 dezoito 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 na área de ciências humanas ou ter experiência  
        comprovada no atendimento sistematizado em  trabalho  com criança e  
        adolescente, ou ter especialização na área, e; 

  VII – submeter-se à prova escrita sobre o Estatuto da Criança e do  
                    Adolescente, elaborada  pelo  CMDCA   em   conjunto com o Ministério  
                    Público, ou por entidades afim.   

 
Art. 23 –  A candidatura deve ser registrada no prazo de trinta dias antes do 

pleito, mediante a apresentação do requerimento endereçado ao Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, acompanhado da prova de 
preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 23º desta lei. 

Art. 24 -  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. 25 –  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. 26 -  É permitida a difusão das candidaturas nos veículos de comunicação 

social e através de seminários, encontros, debates e entrevistas. 
 
Art. 27 -  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. 28 – 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 idade. 
 
§ 2º - Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver obtido maior 

número de votos. 
 
Art. 29 -  Os eleitos serão proclamados pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e tomarão posse, por ato do Prefeito Municipal,  no dia seguinte 
ao término do mandato de seus antecessores e serão exonerados ao final de seus 
mandatos ou nos casos previstos na presente lei. 

 
§ 1º - No período der 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. 

 
§ 2º - Quando substituírem o Conselheiro em gozo de férias, os demais 

conselheiros farão jus a uma remuneração equivalente ao do cargo do Conselheiro que 
será devido de maneira proporcional. 

 
Art. 30 -  Constará na Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos 

necessários ao funcionamento dos Conselhos Tutelares.      
 
Art. 31 -  O exercício da função de membro do Conselho Tutelar constituirá 

serviço relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral, e não gera vínculo 
empregatício. 

 
Art. 32 -  O servidor público investido do mandato de Conselheiro Tutelar, será 

afastado de seu cargo, emprego ou função e quanto a remuneração salarial, poderá optar 
pelas vantagens do cargo de conselheiro tutelar, que desempenhará com dedicação 
exclusiva, ou do cargo a qual está lotado no serviço público.  

Art. 33 -  São impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e mulher, 
ascendentes e descendentes, sogro ou sogra e genro ou nora, irmãos, cunhados, tio e 
sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

 



§ 1º - Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em 
relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na 
Justiça da Infância e Juventude, em exercício na comarca. 

 
§ 2º - Para desimpedimento nos casos previstos no caput deste artigo, serão 

observados os seguintes critérios: 
a) tomará posse o mais votado; 
b) em caso de empate, aquele que tiver maior idade. 
 
Art. 34 -  O Conselho Tutelar funcionará diariamente, cumprindo o disposto na Lei 

Federal nº 8.069/90, em local de fácil acesso à população, observando o seguinte: 
 
a) ordinariamente, de segunda à sexta-feira, das 7:00 h às 17:00 h, na sede do 

Conselho, com intervalo das 11:00 h às 13:00 h; 
 b) em regime de plantão domiciliar em rodízio pelos Conselheiros, aos 

sábados, domingos e feriados e, das 17:00 às 7:00 h nos demais dias da semana. O 
rodízio será fiscalizado pela Secretaria de Promoção Social. 

 
Art. 35 -  A organização do regime de trabalho ficará a cargo da Secretaria de 

Administração, devendo constar do regimento interno a ser elaborado pelo Conselho 
Tutelar, devendo cada Conselheiro cumprir, no mínimo, uma jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais e aprovado pelo CMDCA. 

 
Art. 36 -  O atendimento oferecido pelo Conselho Tutelar será informal e 

personalizado, mantendo-se registro das providências tomadas caso a caso. 
 

              Art.37 -  No atendimento prestado pelo Conselho Tutelar será indispensável no 
local de funcionamento, a atuação conjunta de, no mínimo, dois conselheiros. 

 
DO CONTROLE DO CONSELHO TUTELAR 

 
Art. 38 - Fica a Secretaria Municipal de Promoção Social encarregada de exercer 

o controle administrativo sobre o funcionamento do Conselho Tutelar. 
 
Art. 39 - Compete à Secretaria de Promoção Social como Órgão de controle de 

funcionamento da Administração Municipal. 
 
a) Fiscalizar o cumprimento do horário dos Conselheiros Tutelares, o regime de 

trabalho, a forma de plantão, de modo que compatibilize o atendimento à população 
conforme disposições desta lei. 

b) Instaurar e proceder sindicância para apurar eventual falta grave cometida por 
um Conselheiro Tutelar no desempenho de suas funções. 

c) Emitir parecer conclusivo nas sindicâncias instauradas e notificar o 
Conselheiro Tutelar de sua decisão; 

d) Manter o controle de férias dos conselheiros. 
CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO DISCIPLINAR 



Art. 40 -  Compete à Secretaria Municipal de Promoção Social instaurar 
sindicância apara apurar eventual falta grave cometida por Conselheiro Tutelar no 
exercício de sua função. 

 
Art. 41 -  Constitui falta grave: 
 

I. usar de sua função em beneficio próprio. 
II. romper  sigilo  em  relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar do  

                qual faz parte. 
III. Exceder-se no exercício   da função de modo a exorbitar sua competência. 

                abusando da autoridade que lhe foi conferida. 
IV. recusar-se a prestar atendimento. 
V. aplicar medida de proteção  contrariando a decisão colegiada do Conselho 

                Tutelar. 
VI. omitir-se quanto ao exercício de suas atribuições. 

VII. deixar de comparecer no plantão e nos horários estabelecidos. 
VIII. exercer outra atividade incompatível  com o exercício do cargo, nos termos  

                desta lei. 
IX. receber,    em    razão    do    cargo,     honorários,     gratificações,  custas,    

                emolumentos, diligência. 
 

Art. 42 - Constatada a falta grave, o CMDCA decidirá em Plenária e Oficiará ao 
Prefeito Municipal, que poderá aplicar as seguintes penalidades: 

 
I.advertência. 
II.suspensão não remunerada, de 01 (um) a 03 (três) meses 

III.perda de função 
 

          Art. 43 -  Aplica-se a advertência nas hipóteses previstas nos incisos II, III, IV, V, VI, 
VII e VII do artigo 42.  

 
          Art. 44 -  Aplica-se a penalidade de suspensão não remunerada ocorrendo 
reincidência comprovada, nas hipóteses previstas nos incisos I e IX do art. 42 e nas 
hipóteses previstas nos incisos II, IV e V, quando irreparável o prejuízo decorrente da falta 
verificada. 

 
          Parágrafo Único – Na sindicância, cabe ao seu Presidente assegurar o exercício do 
contraditório e a ampla defesa do Conselho Tutelar. 

 
Art. 45 - A sindicância será instaurada pelo CMDCA, por denúncia de qualquer 

cidadão ou representação do Ministério Público. 
 

Parágrafo Único  - A sindicância será conduzida por Comissão composta de 03 
(três) Conselheiros nomeados designados que indicará, entre eles, o seu Presidente. 

 
Art. 46 -  O processo de sindicância é sigiloso, devendo ser concluído em 60 

(sessenta) dias após a sua instauração, salvo impedimento justificado. 
 



Art. 47 -  Instaurada a sindicância, o sindicado deverá ser citado pessoalmente e 
notificado da data em que será ouvido pela Comissão de Sindicância. 

 
Parágrafo Único  – O não comparecimento injustificado implicará na continuidade 

da sindicância. 
 

 Art. 48 -  Após ouvido o sindicado, o mesmo terá 05 (cinco) dias para apresentar 
sua defesa prévia, sendo-lhe facultada consulta aos autos. 

 
Parágrafo Único – Na defesa prévia devem ser especificadas as provas que 

devem ser produzidas, anexados documentos e as testemunhas a serem ouvidas, sendo 
no máximo três por fato imputado. 

 
Art. 49 -  Ouvir-se-ão primeiro as testemunhas de acusação e posteriormente as 

de defesa. 
 
Parágrafo Único  – As testemunhas de defesa comparecerão 

independentemente de intimação e a falta injustificada das mesmas, não obstará o 
prosseguimento da instituição. 

 
Art. 50 -  Concluída a fase instrutória, a defesa terá prazo de 10 (dez) dias para 

apresentar suas alegações finais. 
 
Art. 51 -  Apresentada as alegações finais a Comissão de Sindicância terá 15 

(quinze) dias para findar seu trabalho, apresentando ao Prefeito Municipal, relatório de 
caráter expositivo, contendo, exclusivamente, os elementos fáticos colhidos, abstendo-se 
de quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico sugerindo o arquivamento ou 
aplicação da penalidade cabível. 

 
§ 1º - Na hipótese de arquivamento, só será aberta nova sindicância sobre o 

mesmo fato, se este ocorrer por falta de provas, expressamente manifestada na 
conclusão da Comissão de Sindicância. 

 
§ 2º - A decisão da Comissão de Sindicância será dada pelo voto de seus 

membros. 
 
§ 3º  - A decisão da Comissão de Sindicância será dada por maioria simples. 
 
§ 4º - Havendo empate, prevalecerá o voto dado pelo Presidente da Comissão de 

Sindicância. 
 
Art. 52 -  Caso a denúncia do fato apurado tenha sido dirigida por particular, 

quando da conclusão dos trabalhos, o denunciante deve ser cientificado da decisão da 
Comissão de Sindicância. 

 
Art. 53 -  Concluída a sindicância pela incidência de uma das hipóteses previstas 

nos artigos 228 e 258, da Lei Federal nº 8.069/90, cópia dos autos serão remetidas 
imediatamente ao Ministério Público, para as providências cabíveis, sem prejuízo das 
sanções administrativas aplicadas. 



DA PERDA DO MANDATO E DA VACÂNCIA 
 
Art. 54 -  Perderá o mandato o Conselheiro que: 
 
I.      for condenado  por  sentença  judicial  transitada  em  julgado, crime ou  
        contravenção penal; 
II. Sofrer a penalidade administrativa de perda de mandato prevista nesta  
        lei. 
III. Faltar sem justificativa a três sessões consecutivas ou seis alternadas  

no espaço de um ano. 
 

Parágrafo Único – A perda do mandato será decretada pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, uma vez constatado alguma das hipóteses acima. 

 
Art. 55 -  Declarado vago o cargo de membro do Conselho Tutelar pelo CMDCA, 

o Prefeito Municipal dará posse ao suplente. 
 
 DAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
 
Art. 56 -  Compete ao Conselho Tutelar exercer as atribuições constantes nos 

artigos 95 e 136, da Lei Federal nº 8.069/90. 
 
§1º – Incumbe também ao Conselho Tutelar receber petições, denúncias, 

reclamações, representações ou queixas de quaisquer pessoas por desrespeito aos 
direitos assegurados às crianças e adolescentes, dando-lhes encaminhamento devido. 

  
§2º - Na aplicação das medidas de proteção previstas nos artigos 101 de I a VII e 

129 de I a VII, da Lei Federal 8.069/00(ECA), para a sustentação legal da matéria do 
convencimento e subsidiar a ação colegiada, o Conselho Tutelar poderá: 

 
1) Instaurar procedimentos administrativos e para instruí-los: a) expedir 

notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos, reduzindo-se a termo quando 
necessário e em caso de não comparecimento injustificado comunicar ao Ministério 
Público para as providências do artigo 236 da Lei Federal 8.069/90; b) requisitar 
informações e documentos a particulares e instituições privadas, visando instruir os autos. 

 
Art. 57 -  As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela 

autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 
  
Art. 58 -  O Coordenador do Conselho será escolhido pelos seus pares, logo na 

primeira sessão do colegiado, para mandato de 01(um) ano. 
 
Parágrafo Único – Na falta ou impedimento do Coordenador, assumirá a 

presidência o Vice-Coordenador do Conselho. 
 
Art. 59 - As sessões serão instaladas em quorum mínimo de 03 (três) 

Conselheiros. 
 
Art. 60 -  As sessões serão regulamentadas conforme Regimento Interno. 



Parágrafo Único  – No período noturno e nos fins de semana e feriados serão 
realizados plantões conforme escalas amplamente divulgadas pelo Conselho Tutelar. 

 
Art. 61 -  O Conselho atenderá as partes, mantendo registro das providências 

adotadas em cada caso e fazendo consignar em relatório apenas o essencial. 
 
Art. 62 -  O Conselho contará com equipe técnica e manterá uma secretaria geral, 

destinada ao suporte necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações e 
funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal. 

 
DA COMPETÊNCIA 

 
Art. 63 -  A competência do Conselho Tutelar será determinada: 

I. pelo domicílio dos pais ou responsável 
II. pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente; 

 
§ 1º - Nos casos de ato infracional praticado por criança ou adolescente, será 

competente o Conselho Tutelar no lugar de ação ou da omissão, observadas as regras de 
conexão, continência e prevenção. 

 
§ 2º - A execução das medidas de proteção poderá ser delegada ao Conselho 

Tutelar da residência dos pais ou responsáveis, ou do local onde sediar-se a entidade que 
abrigar a criança ou adolescente. 

CAPÍTULO IV 
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 
 
Art. 64 - Fica ratificada a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, com a finalidade de apoiar financeiramente os programa e projetos 
destinados à proteção dos direitos da criança e do adolescente no Município de 
Coxim/MS. 

 
Art. 65 -  Constituem-se recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente: 
I. recursos   orçamentários  destinados pelo Município, pelo Estado ou União 
II. rendimentos das aplicações realizadas com recursos do Fundo 

III. auxílios,  subvenções ou transferências dos Governos Federal ou Estadual 
IV. legados, doações e outras receitas que legalmente lhe possam ser  

                incorporadas 
V. valores   provenientes   de   multas  decorrentes de condenação em ações  

   cíveis ou de imposição de penalidades administrativas prevista na Lei  
   Federal nº 8.069/90 

VI. outros que venham a ser instituídos 
 
Art. 66 - Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, destinam-se, exclusivamente, em apoiar financeiramente os programas, 
projetos e atividades que tenham como objetivo assegurar direitos, garantindo a proteção 
integral à infância e a adolescência, conforme deliberações do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e observados os princípios desta Lei. 



 
Art. 67 -  O Fundo Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente será 

administrado pela Secretaria Municipal de Promoção Social. 
 
Art. 68 -  O saldo positivo do Fundo apurados em balanço no final de cada 

exercício, será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. 
 
Art. 69 -  São Atribuições da Secretaria Municipal de Promoção Social: 
 

I. registrar   os   recursos    orçamentários   próprios   do   Município  ou a ele  
   transferidos em benefício das crianças e dos adolescentes pelo Estado ou 
   pela União 

II. registrar os recursos captados pelo Município através de convênios  ou por  
   doação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

III. manter  o controle escritural das aplicações financeiras legadas a efeito no  
                Município, nos termos das resoluções do CMDCA 

IV. executar   o  cronograma   de   liberação de recursos específicos, segundo  
                Plano de Ação aprovado pelo CMDCA 

V. trimestralmente, apresentar na reunião  do CMDCA o registro dos recursos 
                captados pelo Fundo Municipal   dos Direitos da Criança e do Adolescente,  
                bem como de sua destinação 

VI. apresentar     para    aprovação    do    CMDCA    os   Planos   de Ação, de  
                atendimento    à    criança    e    ao    adolescente,   Plano de Aplicação e a      

   prestação    de   contas   no   Estado ou Município, conforme a origem das  
  dotações orçamentárias 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 70 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 31 de Março de 2003. 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.122/2003 DE 31/03/2003 
 

“Autoriza  o  Poder  Executivo   Municipal  a  ceder  bem 
imóvel do patrimônio   do   Municipal     à   Fundação  
Instituto  Brasileiro de Geografia e Estatística – I.B.G.E. 
e dá outras providências.”  

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O 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 autorizado a ceder, através de Cessão de Uso à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatí stica – I.B.G.E ., bem imóvel do 
Patrimônio Público Municipal, destinado ao funcionamento do referido órgão, assim 
descrito: situado na Rua Antônio de Albuquerque nº 100, Bairro Centro, Coxim-MS, de 
propriedade da Cedente conforme escritura lavrada em 29 de setembro de 1942, no Livro 
nº 3-D, folha 17, sob o nº de ordem 1068 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício 
da Comarca de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul.  

 
Art. 2º  - O prazo de cedência terá início com a vigência desta Lei e término em 

31 de Dezembro de 2004, podendo o cedente independente de notificação judicial ou 
extrajudicial prorrogar a seu critério o prazo ora determinado.  

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

disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 31 de Março de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.123/2003 DE 14/04/2003 
 

“Altera a redação do Artigo 3º, da Lei Municipal nº 
854/97, de 11/07/97, e dá outras providências.”  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica alterado o Artigo 3º, da Lei Municipal nº 854/97, de 11/07/97, que 

passa a ter a seguinte redação: 
 

Art. 3º - .............................................................................................................  
 §1º - ................................................................................................................. 

            §2º - ................................................................................................................. 
 §3º -  Fica   estipulado  o  número  de  01 (uma)  Moto-Táxi  para cada  1.000 

(Hum mil)  habitantes, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, com antecipação de 06 (seis) Mototaxistas, distribuídos da seguinte 
forma: três suplentes mais antigos que encontram-se prestando serviços nas empresas: 
Pé-de-coelho, AMOTAC e Pantanal, 02 (dois) Mototaxistas no Distrito   
de Silviolândia e 01 (um) mototaxista do Distrito de São Romão.  
 
 §4º - Para cumprimento do Parágrafo Terceiro, considerar-se-á mais uma Moto-
Táxi , quando a centena for superior a 500 habitantes. 
 
 §5º - A renovação do Alvará de Permissão é anual e será concedido somente com 
a presença do Titular do mesmo. 
 
 §6º - Fica impedido a venda, troca ou qualquer outra forma de negociação do 
Alvará de Permissão. 
 
 §7º - A vaga de um titular, em caso de saída, será preenchida pelo suplente mais 
antigo.  
 
 §8º - Os coletes serão diferenciados pelas suas cores, sendo que os Mototaxistas 
da colônia deverão constar em seus coletes as palavras “Zona Rural”. 
 
 §9º - Fica autorizado a concessão dos serviços de Moto-Táxi por 10 (dez) anos, a 
partir do ano de 2003.  
 
 §10 – O mototaxista titular que não exercer a profissão terá o seu alvará caçado.  
 
 §11 – Na renovação do alvará o mototaxista deverá preencher os requisitos 
necessários. 
 
     § 12 -  O número do alvará deverá constar no capacete do mototaxista e do 
passageiro.  
 



     § 13 – A tabela de preços será fixada semestralmente, após entendimento com o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo, devendo a mesma ser divulgada nos meios de 
comunicação existentes na cidade.  
  

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

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 14 de Abril de 2003.  
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.124/2003 DE 28/04/2003 
 

“Dispõe sobre denominação do Centro de Múltiplo 
Uso no Bairro Mendes Mourão, nesta cidade.”  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º -  Fica denominado de “Henrique de Melo Spengler” o Centro de Múltiplo 
Uso do Bairro Mendes Mourão.  
  
          Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 28 de  Abril  de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.125/2003 DE 28/04/2003 
 

“Dispõe sobre denominação do Centro de 
Múltiplo Uso no Bairro Nova Coxim, nesta 
cidade.”  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica denominado de “Ricardo de Melo Spengler” o Centro de Múltiplo 
Uso do Bairro Nova Coxim.  
  
          Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 28 de  Abril  de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.126/2003 DE 28/04/2003 
 

“Dispõe sobre denominação do Centro de Múltiplo Uso 
do Bairro Santa Maria, nesta cidade.”  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º -  Fica denominado de “Lucilius Vicente do Amaral” o Centro de Múltiplo 
Uso do Bairro Santa Maria.  
  
          Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em28 de Abril de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.127/2003 DE 12/05/2003 
 

“Altera o Artigo 1º, Parágrafo Único do Art. 2º, da Lei 
Municipal nº 941/99, de 10 de novembro de 1999.”  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - O Artigo 1º, da Lei Municipal nº 941/99, de 10 de Novembro de 1999, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
....................................................................................................................................... 

  
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a DOAÇÃO Á 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL, da Quadra 06 - retangular, 
COM ÁREA DE 7.422,00 M2 (Sete mil, quatrocentos e vinte e dois metros quadrados) 
dentro dos seguintes limites e confrontações.  

 
Norte: (frente) com 123,70 m – para a Rua General Mendes de Moraes 
Sul:     (fundo) com 123,70 m – para a Av. Olivo  Kohl 
Leste: (flanco esquerdo) com 60,00 m – para a Rua Santos 
Oeste: (flanco direito) com 60,00 m – para a Rua José Rosas Farias 
 
Art. 2º - Fica alterado o parágrafo Único do artigo 2º da lei nº  941/99, de 10 de 

novembro de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
........................................................................................................................................ 
 
 Art. 2º ..... 
 
 Parágrafo Único – Fica prorrogado por mais 02 (dois) anos após a sanção desta lei, 
o prazo para o início da construção da sede própria da Universidade Estadual de mato 
Grosso do Sul, cuja inobservância incorrerá na devolução automática ao domínio do 
Município.  
 

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

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxim, em 12 de  Maio  de 2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.128/2003, DE 19/05/2003 
 

"Altera a Lei nº 1.030/2001, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Coxim, para o quadriênio de 
2002 a 2005, 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 acrescentado no Anexo Único da Lei nº 1.030/2001, de 07/12/2001, 

que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coxim, para o quadriênio de 2.002 a 
2.005 no Programa 0002 – Gestão Administrativa, a seguinte ação:  

 
  Objetivo: APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO  
 

       
                                       AÇÕES 
                                                          
DESCRIÇÃO DA AÇÃO/PRODUTO:  
-  Criação   do  Núcleo  de Apoio  ao  Servidor Púb lico 
    Municipal  
 

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

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de Maio de  2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
         Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.129/2003, DE 19/05/2003 
 

"Altera a Lei nº 1.030/2001, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Coxim, para o quadriênio de 
2002 a 2005, 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 acrescentado no Anexo Único da Lei nº 1.030/2001, de 07/12/2001, 

que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coxim, para o quadriênio de 2.002 a 
2.005 no Programa 0014 – Desenvolvimento do Esporte a seguinte ação:  

 
  Objetivo: Estimular a prática de atividades esportivas propiciando a população  
                 de um desenvolvimento  físico sadio.  
 

       
                                       AÇÕES 
                                                          
DESCRIÇÃO DA AÇÃO/PRODUTO:  
- Aquisição de materiais esportivos 
- Realização de eventos esportivos 
- Reforma e ampliação dos ginásios de esporte  
 

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

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de Maio de  2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
         Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.130/2003, DE 26/05/2003 
 
 

"Altera o anexo Único da Lei nº 1.069/2002 
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 acrescido no Anexo Único da Lei Municipal nº 1.069/2002 (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias) de 01/07/2002, nos programas abaixo identificados, as 
seguintes ações:  

 
FUNÇÃO:   27 – Desporto e Lazer 
SUB-FUNÇÃO : 812 – Desporto Comunitário 
PROGRAMA:  0014 – Desenvolvimento do Esporte 
AÇÃO:    Reforma e Ampliação dos Ginásios de Esporte 
 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal,26 de Maio de  2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
         Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.131/2003, DE 02/06/2003 
  

 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder doação de terra à empresa J.J. 
MARCENARIA LTDA”. 

 
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à doação à J.J. 
MARCENARIA LTDA , uma de área de 1.252,10 m2 - lote nº 01, da Quadra B, no bairro 
Altos de São Pedro, neste Município, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
AO NORTE: com 64,22 m para o Lote nº 02 
AO SUL: com  61,00 m para a Rua Otacílio Severo dos Santos 
AO LESTE: com   20,00 m para a Rua Paraíba 
AO OESTE:  com 20,26 m para a Rua Oscar Serrou Camy 
 

Parágrafo Único  – a doação de que trata o caput deste artigo, se destina à 
edificação da sede da empresa ali mencionada. 

 
Art. 2º  - Fica concedido o prazo de 02 (dois) anos, a contar do inicio da vigência 

desta Lei, para o término da edificação da empresa J. J. MARCENARIA LTDA , cujo 
descumprimento implicará na reversão à municipalidade da área objeto da presente 
doação. 

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

disposições em contrário. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de  Junho de  2003. 

 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
         Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.132/2003, DE 02/06/2003 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder 
doação de    terra    à    empresa   JOSÉ   PEREIRA   
DOS    SANTOS ESTRUTURAS METÁLICAS - ME”. 

 
 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à doação à JOSÉ 
PEREIRA DOS SANTOS ESTRUTURAS METÁLICAS - ME , uma de área de 1.316,58 
m2 - lote nº 02, da Quadra B, no bairro Altos de São Pedro, neste Município, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
 

Parágrafo Único  – a doação de que trata o caput deste artigo, se destina à 
edificação da sede da empresa ali mencionada. 

 
Art. 2º  - Fica concedido o prazo de 02 (dois) anos, a contar do inicio da vigência 

desta Lei, para o término da edificação da empresa JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS 
ESTRUTURAS METÁLICAS - ME , cujo descumprimento implicará na reversão à 
municipalidade da área objeto da presente doação. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal,02 de  Junho de  2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.133/2003, DE 03/06/2003 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal  a proceder 
doação  de  terra à Associação dos Cabos e Soldados 
da Polícia Militar e Bombeiros Militar do MS”. 

 
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à doação à 
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do MS, de uma 
gleba de terras com área de 1 há. 4.400 m2, desmembrada de uma área de 35,00 há., 
situada na Fazenda Palmeiras – Município de  Coxim/MS, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
 
AO NORTE: com  160,00 m  para  terras  remanescente  da  Prefeitura Municipal de  
                     Coxim/MS; 
AO SUL:       com  200,00 m   para   terras  da   Fazenda  Palmeiras de José Ferreira  
                     Maia; 
AO LESTE: com    80,00 m  para  terras  remanescente  da  Prefeitura Municipal de  
                     Coxim/MS; 
AO OESTE:  para o leito do Ribeirão  Claro. 
 

Parágrafo Único  – a doação de que trata o caput deste artigo, se destina a 
edificação da Sede Própria da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e 
Bombeiros Militar do MS. 
 

Art. 2º  - Fica concedido o prazo de 02 (dois) anos, a contar do inicio da vigência 
desta Lei, para o término da edificação da sede própria da aludida Associação, cujo 
descumprimento implicará na reversão à municipalidade da área objeto da presente 
doação. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal,  03 de  Junho de  2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
         Prefeito Municipal  

 
 



 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.134/2003, DE 03/06/2003 
 

“Declara de Utilidade Pública a Associação 
de Cabos e Soldados da Polícia Militar e  
Bombeiros Militar, regional de   Coxim-MS.” 

 
 
 
 OSWALDO MOCHI JUNIOR, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso 

do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, a Associação de Cabos e Soldados da 

Policia Militar e  Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Regional de Coxim-
MS., entidade civil sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Coxim, na Rua 
Vênus, s/nº, Bairro Jardim das Estrelas, CNPJ 01.103.530/0003-90.   

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

disposições em contrário. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de  Junho de  2003. 

 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
         Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI MUNICIPAL Nº 1.135/2003, DE 17/06/2003 
 
 
 

“Declara de Utilidade Pública a AMOPI – Associação de Moradores 
do Bairro Piracema , em Coxim-MS.” 

 
 
 OSWALDO MOCHI JUNIOR, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso 

do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, a AMOPI - Associação de Moradores 

do Bairro Piracema , entidade civil sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de 
Coxim, na Rua Pedro Gomes, nº 45, Bairro Piracema, CNPJ 05.657.464/0001-99.   

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

disposições em contrário. 
 
 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de  Junho de  2003. 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
         Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI MUNICIPAL Nº 1.136/2003, DE 17/06/2003 
 
 

"Institui no âmbito da Administração Pública, a CNVDC - 
Certidão Negativa de Violação aos Direitos do 
Consumidor, e dá outras providencias." 

 
  

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 instituída no âmbito da Administração Pública Municipal, a Certidão 
Negativa de Violação dos Direitos de Consumidor, sob a sigla CNVDC, que será exigida 
de pessoas físicas ou jurídicas que participarem de licitação, sob qualquer uma de suas 
modalidades, ou negociem habitualmente com a Administração Pública. 
 
 Parágrafo Único - A CNVDC será exigida, também, pelas Autarquias, Fundações, 
Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. 
 
 Art. 2º - Por violação aos Direitos do Consumidor entende-se o não atendimento a 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990. 
 
 Art. 3º - Recebido o pedido de certidão será verificado junto ao Cadastro de 
Fornecedores, mantido pelo PROCON MUNICIPAL, a existência de reclamação contra o 
requerido. 
 
 § 1º - A CNVDC não será expedida se constar do cadastro de fornecedores 
reclamações não atendidas pelo requerente. 
 

§ 2º - Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) anos para caducidade dos dados 
constantes dos cadastros mencionados neste artigo. 
 
 Art. 4º - A CNVDC será fornecida pelo PROCON, órgão municipal de orientação e 
proteção ao consumidor, mediante requerimento e recolhimento da taxa devidamente 
regulamentada por meio de Decreto, pelo Poder Executivo Municipal,  cujo pagamento 
será efetuado em  agencia bancaria autorizada. 
 
 § 1º - Os recursos arrecadados na forma do art. 4º serão destinados a 
reaparelhamento técnico do PROCON Municipal. 
 
 § 2º - Após os tramites constantes dos Arts. 3º e 4º, será expedida a Certidão em 
05 (cinco) dias úteis, contados do protocolo do pedido. 
 
 § 3º - A CNVDC terá validade por 30 (trinta) dias a contar de sua expedição. 
 
 Art. 5º - Qualquer interessado poderá obter a CNVDC, indicado o nome da pessoa 
física ou jurídica, cumprida a formalidade do art. 4º. 



 Art. 6º - Da CNVDC constará a fase que se encontra o processo administrativo ou 
judicial, inclusive se a ação já transitou em julgado e a pena aplicada ao violador. 
 
 Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de  Junho de  2003. 

 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
         Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI MUNICIPAL Nº 1.137/2003, DE 17/06/2003 
 
 

"Autoriza o  Poder  Executivo  Municipal   a  
doar  lote    de terreno urbano à Associação 
Evangélica Beneficente - AEB" 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, e nos termos do artigo 78, III, da Lei Orgânica Municipal, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a Doação à 
Associação Evangélica Beneficente - AEB, um lote de terreno urbano, sob o nº 01, quadra 
s/nº, localizado na rua Viriato Bandeira, com a área de 624,40 m2 dentro dos seguintes 
limites e confrontações: 
 
 NORTE:  (lado direito) com 50,00m dividindo com quem de direito 
 SUL:        (lado esquerdo) com 26,50 m dividindo  com  o  terreno   de  Mateus  
                           Lourenço Vieira e 23,5m com o lote 02 (remanescente) 
 LESTE:    (fundo) com 17,00m para a rua Fernando Correa da Costa 
 OESTE:   (frente) com 7,40m para a  rua Viriato  Bandeira  e  9,60m  dividindo  
                           com o lote 02 (remanescente) 
 
 Parágrafo Único - a doação de que trata este artigo se destina a edificação de um 
Centro de Atendimento Médico e Educação Infantil. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal,17 de  Junho de  2003. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.138/2003, DE 17/06/2003 
 

 "Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir 
Crédito Especial que menciona e dá outras 
providencias". 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no 
uso de suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial no 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no Orçamento Programa do Fundo Municipal de 
Saúde  em vigor, conforme discriminado abaixo: 
 
50 Secretaria Municipal de Saúde Pública 
50102  Fundo Municipal de Saúde 
10 Saúde 
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
0019  Saúde Pública 
2056 Assist. Médica Sanit. Manut. do SUS 
339030 Material de Consumo 
Fonte 002 ......................................................................... R$ 30.000,00 
 

Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 
da anulação das dotações abaixo, conforme inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 
4.320/64. 
 
50  Secretaria Municipal de Saúde 
50102  Fundo Municipal de Saúde 
10  Saúde 
301  Atenção Básica 
0019  Saúde Pública 
2061  Manutenção do Programa Saúde da Família 
339030 Material de Consumo 
Fonte 02 ................................................................. R$ 30.000,00 
 

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de  Junho de  2003. 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
         Prefeito Municipal  



LEI MUNICIPAL Nº 1.139/2003, DE 17/06/2003 
 

 
“Reajusta em 8,5% (oito e meio por cento) o 
vencimento básico dos servidores efetivos do 
Município de Coxim/MS”. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º -  Fica reajustado em 8,5% (oito e meio por cento), o vencimento básico 

dos servidores efetivos do Município de Coxim/MS. 
 
Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 

seus efeitos a partir de 1º de maio de 2003, revogando as disposições em contrário. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal,17 de  Junho de  2003. 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
         Prefeito Municipal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL Nº 1.140/2003, DE 23/06/2003 
 

“Dispõe sobre a inspeção e fiscalização 
sanitária dos produtos de origem animal, e 
dá outras providências”. 

 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR, Prefeito Municipal de Coxim – MS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Coxim – MS, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 

 
Artigo 1º  - Fica criado o Serviço de Inspeção e Fiscalização Sanitária, destinado a 

atender o Município de Coxim, dentro dos preceitos constantes da Lei Estadual nº 1.232, 
de 10 de Dezembro de 1.991. 

 
§ 1º O Serviço de Inspeção e Fiscalização referido neste artigo será exercido, 

relativamente aos estabelecimentos que se dediquem ao comércio intramunicipal, pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Infraestrutura e Meio 
Ambiente e pela Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, sobre todos os 
produtos de origem animal e vegetal, comestíveis ou não que sejam ou não adicionados 
de produtos vegetais. 

 
a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com 

instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização, 
sob qualquer forma, para o consumo; 

b) nos entrepostos de recebimento e distribuição de pescado e nas fábricas que o 
industrializarem; 

c) nas usinas de beneficiamento de leite, nas fábricas, nos postos de recebimento, 
refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos 
seus derivados e nos respectivos entrepostos; 

d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados; 
e) nos entrepostos que de modo geral, recebem, manipulem, armazenem, 

conservem ou adicionem produtos de origem animal; 
f) nos estabelecimentos que de modo geral, recebem, manipulem, armazenem, 

conservem ou adicionem produtos de origem vegetal. 
 
§ 2º O Serviço de Vigilância Sanitária fará a fiscalização relativa às casas 

atacadistas e estabelecimentos varejistas, que será realizada por pessoas especialmente 
designadas para tal, pela Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública. 
 
Artigo 2º  - Estão sujeitos à inspeção e fiscalização, prevista nesta Lei: 
 

I – os animais destinados ao abate, seus produtos e subprodutos e matérias-
primas; 
II – o pescado e seus derivados; 
III – o leite e seus derivados; 
IV – o ovo e seus derivados; 
V – o mel e a cera de abelha e seus derivados. 
VI – os produtos de origem vegetal e seus derivados. 



Artigo 3º  - O serviço a que se refere o § 1º do artigo 1º desta Lei, terá como 
objetivo fiscalizar, inspecionar, normatizar e classificar os produtos de origem animal e 
vegetal, sob o ponto de vista higiênico-sanitário e industrial e deverá abranger: 

 
I – as condições de higiene de produção, manipulação, beneficiamento, 
armazenamento e transporte dos produtos; 
II – a qualidade e as condições técnico-sanitárias dos estabelecimentos 
responsáveis pela produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, 
armazenamento, transporte e/ou distribuição dos produtos; 
III – as condições de higiene das pessoas que trabalham nos estabelecimentos que 
produzem, manipulem, beneficiem, acondicionem, armazenem ou distribuem os 
produtos; 
IV – o controle do uso de aditivos empregados na industrialização, através do 
registro de fórmula previamente estabelecida e analisada e do material utilizado na 
manipulação, acondicionamento e embalagem do produto. 
 
Artigo 4º  - O serviço a que se refere o § 2º do artigo 1º desta Lei terá como 

objetivo: 
 
I – fiscalizar as condições de higiene e saúde do pessoal envolvido na 
manipulação, bem como, as condições de estoque, exposição e comercialização 
dos produtos; 
II – fiscalizar as condições físicas dos estabelecimentos que comercializam, no 
atacado e no varejo, produtos referidos no artigo 2º desta Lei; 
III – exercer outras atividades, constantes do regulamento e que tenham por 
objetivo fazer com que sejam oferecidos ao público produtos em condições 
satisfatórias ao consumo. 
 
Artigo 5º - A critério da coordenação do SIM, poderá ser exigido que os 

estabelecimentos referidos nas alíneas “a” a “f” do § 1º do artigo 1º desta Lei, apresentem 
um responsável técnico, legalmente habilitado, que responderá, solidariamente com a 
direção, pela qualidade dos produtos. 

 
Artigo 6 º - Nenhum dos estabelecimentos sujeitos a esta inspeção e fiscalização 

poderá funcionar sem a prévia autorização do órgão competente. 
 

Artigo 7º - Caberá às Secretarias Municipal de desenvolvimento Econômico e de Saúde, 
conjuntamente, baixar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da regulamentação 
desta Lei, tabela que será homologada pelo Prefeito Municipal, contendo as taxas a 
serem cobradas decorrentes do serviço de inspeção e fiscalização. 
 

Artigo 8º  - Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, as infrações às 
disposições desta Lei acarretará, isolada ou cumulativamente as sanções previstas no 
artigo 2º e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.078 de 23 de novembro de 1.990 (Código 
de Defesa do Consumidor), multas de até 3.000 UFIRs. 

 
Artigo 9º  - As Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Saúde, em 

conjunto ou isoladamente poderão: 
 



I – firmar acordos e convênios destinados a delegar as atividades previstas nesta 
Lei; 
II – realizar treinamento de pessoal necessário às entidades públicas e privadas; 
III – criar mecanismos de educação em saúde, destinados à divulgação junto às 

entidades públicas e privadas e à população, acerca dos dados e informações colhidas e 
analisadas, objetivando orientar e esclarecer o produtor e o consumidor. 

 
Artigo 10 º - O poder Executivo Municipal a partir de 90 (noventa) dias contados da 

publicação, regulamentará as disposições desta Lei. 
 

Artigo 11º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 23 DE JUNHO DE 2003 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.141 de 30/06/2003 
 

“Autoriza o Município a parcelar débito com 
a Enersul e dá outras providencias” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O 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 Município de Coxim/MS, autorizado a parcelar, em 24 (vinte e 

quatro) vezes, com os devidos acréscimos legais, o débito existente com a ENERSUL, no 
importe de R$ 192.027,43 (cento e noventa e dois mil, vinte e sete reais e quarenta e três 
centavos), originário de iluminação pública e materiais nela utilizados. 

 
§1º – o parcelamento de que trata este artigo, será procedido dentro dos critérios a 

seguir elencados. 
 
I – As sete primeiras parcelas mensais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
cada uma, a serem pagas dentro do atual exercício. 
II – O restante do débito dividido em 17 (dezessete) parcelas mensais, no valor de 
R$ 8.825,14 (oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e catorze centavos) cada 
uma, vencíveis a partir de janeiro de 2004. 

 
§2º - A fonte de recursos para custeio da despesa com o referido parcelamento, 

será oriunda da Contribuição para custeio dos Serviços de Iluminação pública, prevista na 
Lei Complementar nº 041, de 11/03/2003. 

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

disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 30 DE JUNHO DE 2003 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.142 de 30/06/2003 
 

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2004, e dá outras 
providências”. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUl, faço 
saber que a Câmara Municipal de Coxim aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
 

DAS DIRETRIZES GERAIS 
 

Art. 1º - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as Diretrizes gerais para 
elaboração dos Orçamentos Anuais do Município, relativos ao exercício de 2004, 
observado o disposto nos Artigos 18 e 63 da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e 
subseqüentes, no que couber, compreendendo em especial: 

 
I – as prioridades da administração pública municipal; 
II – a estrutura e organização do orçamento; 
III – as diretrizes específicas para o Poder Legislativo; 
IV – as diretrizes gerais para elaboração do Orçamento do Município e suas 
alterações; 
V – as diretrizes do orçamento fiscal e da seguridade social; 
VI – os limites e condições para expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado; 
VII – as disposições relativas as despesas com pessoal e encargos sociais; 
VIII – as disposições sobre alterações na legislação tributária; 
IX – as disposições de caráter supletivo sobre execução dos orçamentos; 
X – as regras para o equilíbrio entre a receita e despesa; 
XI – as diretrizes específicas do orçamentos nas administrações indiretas; 
XII – as diretrizes do orçamento de investimentos. 
XIII – as disposições gerais; 
 

CAPITULO I 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Art. 2º Constitui prioridade da ação municipal: 
 

I – do Poder Executivo: 
 

1 - democratizar o acesso à escola pública municipal, em especial aos segmentos 
historicamente dela excluídos, prioritariamente nos níveis de ensino infantil e 
fundamental, em todas as suas modalidades de ensino, desenvolvendo ações que visem 
atender a demanda, através da oferta de vagas, da implementação de programas e 
projetos da área pedagógica, do transporte de aluno, da reforma e ampliação de unidades 
escolares; 
2 - elaborar diagnósticos e planejar e fomentar o desenvolvimento rural sustentável e 
agroindustrial, com o envolvimento de toda a cadeia produtiva; 



3 - identificar, estimular e fortalecer iniciativas auto-gestionárias de trabalhadores, como 
forma de geração de trabalho e renda, através de estruturas cooperativas e associativas 
de economia popular solidária; 
4 - colaborar e apoiar as ações do governo do Estado na infra-estrutura e no 
desenvolvimento econômico dos assentamentos rurais e dos agricultores familiares, 
através de subsídios de juros e garantia de créditos (fundo de Aval); 
5 - apoiar financeiramente a implantação e implementação de projetos e ações 
assistenciais de proteção à criança e adolescente, ao idoso, o dependente químico, à 
pessoa portadora de deficiência e a população adulta; 
6 - promover a escola como espaço público de produção e desenvolvimento de atividades 
artístico-culturais, de lazer, esporte e de recreação; 
7 - garantir a distribuição de medicamentos à população carente; 
8 –Realizar ações que visem assistência à saúde da população através de serviços 
regionalizados, do gerenciamento do sistema Único de Saúde no município; 
9 – criar programas de irrigação e drenagem para atendimento ao desenvolvimento do 
setor primário, em especial a agricultura familiar; 
10 - coordenar a manutenção e ampliação da rede de energia elétrica rural e urbana; 
11 –Desenvolver ações de planejamento e gerenciamento do sistema de transporte 
coletivo, proporcionando a população, um serviço seguro e de qualidade, através de 
fiscalização e controles eficazes, bem como, com a formulação e coordenação da política 
de transporte rodoviário municipal, através do aprimoramento e qualificação e a 
ampliação e melhoria operacional do terminal rodoviário; 
12 - consolidar a assistência social como política pública, direito do cidadão e dever do 
Município, por meio da implementação do sistema descentralizado e participativo de 
assistência social no Município; 
13 - ampliar e qualificar o atendimento a criança e ao adolescentes; 
14 – aumentar a receita por meio de um esforço de fiscalização com ênfase ao 
monitoramento setorial dos grandes contribuintes; do estímulo à arrecadação; da revisão 
dos benefícios fiscais; do incremento de ingresso via cobrança e da promoção da 
educação tributária; 
15 –Promover a melhoria das condições ambientais da cidade, implementando ações 
voltadas á gestão de resíduos sólidos e a proteção dos recursos hídricos, tendo como 
base às bacias hidrográficas, estimulando o comprometimento da sociedade na 
construção e na conservação de um ambiente equilibrado, inclusive com a execução de 
obras, de galerias celulares e tubulares, de saneamento básico por meio de sistema 
simplificados de água e esgoto e de proteção ambiental, através de convenio com a União 
e o Estado; 
16 –Promover a auto-sustentabilidade da população em situação de risco e 
vulnerabilidade social, articulando o conjunto das políticas sociais do município, 
planejando e executando programas de promoção do cidadão; 
17 - estimular práticas esportivas, lazer e atividades físicas para o desenvolvimento de 
potencialidades do ser humano, visando seu bem estar, sua promoção social e sua 
inserção na sociedade consolidando sua cidadania; 
18 - estimular o esporte de rendimento e o esporte de participação; 
19 - promover a qualificação de seu Quadro de Pessoal, promovendo e intensificando a 
participação dos servidores do Município em cursos de treinamento e desenvolvimento; 
20 –realizar ações visando a manutenção e conservação viária através de serviços 
executados pela Secretaria de Infra Estrutura em logradouros públicos, praças, jardins, 



estradas vicinais, pontes ou similares, áreas de laser, inclusive com aquisição de 
maquinas e equipamentos necessários para execução dos 
serviços ou mesmo através de terceirização; 
21 - dar continuidade à implementação da Política de Recursos Humanos para os 
servidores públicos municipais que contemple: valorização salarial e funcional; programas 
de desenvolvimento e qualificação profissional e qualificação dos critérios e processos de 
ingresso; 
22 - propor e instituir procedimentos de segurança municipal e patrimonial; 
23 – priorizar os projetos habitacionais, promovendo a regularização fundiária, construção 
de casas populares e criação de novos loteamentos, de acordo com as diretrizes fixadas 
pelo conselho municipal de habitação; 
24 - conceder auxílios a estudantes e subvenções às entidades públicas e às entidades 
privadas sem fins lucrativos de reconhecida atividade nas áreas de saúde, educação e 
assistência social, mediante comprovação de que o beneficiário encontra-se em dia com o 
pagamento de suas obrigações tributárias e previdenciárias, inclusive quanto à prestação 
de contas de recursos anteriormente recebidos, observadas as normas da legislação em 
vigor; 
25 –promover e incentivar o desenvolvimento de atividades culturais, objetivando a 
integração da sociedade com o patrimônio histórico, artístico e cultural do município de 
Coxim; 
26 - dotar o Município dos materiais, equipamentos e veículos necessários à qualificação 
e otimização de suas atribuições institucionais; 
27 – promover a manutenção das atividades administrativas, financeira, educacional, 
social, de saúde e patrimonial; 
28 –promover ações que visem o controle e a prevenção de doenças, através da 
Vigilância Sanitária, do controle epidemiológico de campanhas preventivas junto à 
população; 
29 – elaboração do plano diretor do município; 
30 – dar continuidade ao projeto de informatização, mediante aquisição, atualização de 
equipamentos e programas e a elaboração de projetos e sistemas; 
31 –instalar centrais de regulação de ações e serviços de saúde nas regionais de saúde; 
32 – criar o núcleo de apoio ao servidor publico municipal; 
33 – dar suporte jurídico de natureza preventiva e assistencial, bem como uniformizar e 
otimizar os processos e atos da administração publica, visando a excelência no 
atendimento tanto ao munícipe, quanto aos órgãos do município; 
34 – realizar ações que visem a construção, reforma e manutenção dos prédios 
municipais, melhorando o atendimento ao publico e proporcionando condições de uso e 
segurança ao seus usuários; 
35 – Fomentar e implementar o desenvolvimento socioeconômico, através de incentivos 
para a implantação de industrias no município; 
36 – atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaboram para 
consecução dos programas finalísticos e não são de apropriação dos mesmos; 
37 – promover e criar ações de defesa civil visando prevenir situações causadoras de 
risco a população; 
38 – inserir o município no âmbito dos circuitos turísticos de nosso estado, através de 
incentivos, divulgação e exploração do turismo local, conscientizando a comunidade; 
39 – amortização da divida contratada; 
40 – promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do município, contribuindo 
para geração de emprego e renda nos setores industrial, comercial, de serviços e turismo; 



41 – ampliar e aperfeiçoar o sistema de informação em saúde, visando á qualificação do 
processo decisório e da participação social, alem da avaliação das ações e serviços de 
saúde; 
42 – realizar ações que visem a execução de serviços urbanos, de limpeza publica em 
vias, feiras e outros espaços públicos, buscando ofertar à população melhor qualidade de 
vida; 
 

II – do Poder Legislativo : 
 

1 - garantir ao Poder Legislativo os meios necessários ao cumprimento de suas 
atribuições constitucionais, qualificando, agilizando e modernizando os seus serviços e 
procedimentos legislativos, tendo por objetivo atender eficazmente os anseios da 
sociedade; 
2 - dar continuidade à ampliação, construção, reforma e recuperação do espaço físico do 
Poder Legislativo, visando à racionalização no desempenho das tarefas inerentes à 
atividade parlamentar e administrativa; 
3 – dotar o Poder Legislativo dos materiais, equipamentos e veículos necessários à 
qualificação e otimização de suas atribuições institucionais. 
 

CAPITULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 
Art. 3º - O projeto de Lei Orçamentária a ser encaminhado ao Poder Legislativo, 

compreenderá: 
 

I – Mensagem 
II – Texto da Lei 
III – Consolidação dos quadros orçamentários; 
IV – Anexo dos Orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e 
a despesa na forma definida nesta Lei; 
V – Discriminação da legislação da receita e despesa, referente aos orçamentos 
fiscal e da seguridade social; 

 
§ - 1º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere inciso 

II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no artigo 22, incisos III, IV, e 
parágrafo único da Lei numero 4.320/64 os seguintes demonstrativos: 
 

I – do resumo da estimativa da receita total do município, por categoria econômica 
e segundo a origem dos recursos; 
II – do resumo da estimativa da receita total do município, por rubrica e categoria 
econômica segundo a origem dos recursos; 
III – da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos 
recursos; 
IV – da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem 
dos recursos; 
V – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se 
elaborou a proposta; 
VI – da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; 
VII – da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta; 



VIII – da despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 
IX – da despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; 
X – da despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta; 
 
§ 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por: 
 
I – programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a 

concretizar os objetos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no 
Plano Plurianual: 

II – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo e 
que será identificada pelo dígito 2: 

III – projeto, um instrumento de programa para alcançar o objetivo de um programa 
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo e será 
identificado pelo dígito 1; e 

IV – operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das 
ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta 
sob a forma de bens ou serviços e será identificada pelo dígito 3. 

 
§ 3º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus 

objetivos, sob a forma de atividade, projetos e operações especiais, especificando os 
respectivos valores das metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela 
realização da ação. 
 

§ 4º As atividades, projetos e operações especiais serão desdobradas em 
subtítulos, unicamente para especificar sua localização física integral ou parcial, não 
podendo haver alteração das respectivas finalidades e dos produtos de medida, 
estabelecidos para o respectivo título. 

 
§ 5º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a 

subfunção às que se vinculam. 
 
Art. 4º - No orçamento da Administração Pública Municipal, as despesas de cada 

Unidade Orçamentária serão discriminadas por projeto/atividade e classificadas por: 
 

I - Função, Subfunção e Programa, nos termos da Legislação Federal e Estadual; 
II – Categoria Econômica; 
III - Grupos de Despesa; 
IV- Modalidade de Aplicação 
V - Fontes de Recursos: 
 
§ 1º - Os Grupos de Despesa, a que se refere o inciso II deste artigo, são os 

seguintes: 
I - Pessoal e Encargos Sociais; 
II - Juros e Encargos da Dívida; 
III - Outras Despesas Correntes; 
IV - Investimentos; 



V – Inversões Financeiras e 
VI – Amortização da Dívida. 
 
§ 2º - As Fontes de Recursos, a que se refere o inciso 

III deste artigo deverão ser especificadas para cada Projeto/Atividade, obedecendo à 
seguinte classificação: 
 

I - Ordinários; 
II - Estado; 
III - União; 
IV - Próprios da Autarquia; 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO  

 
Art. 5º - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, para o exercício de 

2004, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluído os gastos com inativos, não 
poderá ultrapassar a 8% (oito por cento), relativo ao somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos Art. 158 e 159 da Constituição Federal, 
efetivamente arrecadada no exercício anterior. 

 
Art. 6º - O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo sua proposta orçamentária 

para fins de consolidação, até o final do mês de julho do corrente ano. 
 
Art. 7º - A despesa total com pessoal do Poder Legislativo não poderá ultrapassar 

a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES 

 
Art. 8º - Na programação da despesa serão observadas os seguintes 

procedimentos: 
I – são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei nº 

1030/2001, de 
07/12/2001, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2002 
a 2005 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias que for aprovada e sancionada para o 
exercício de 2004; 

II – a Procuradoria Geral do Município encaminhará ao órgão central de orçamento, 
até 30 de julho de 2003, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a 
serem incluídos na proposta orçamentária de 2004, conforme determina o artigo 100, § 
1°, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta, autarquias e 
fundações, e por grupos de despesa, especificando: 

 
I - caráter do precatório; 
II – código da natureza da despesa; 
III - valor do precatório a ser pago. 
III – não poderão ser incluídas despesas a título de Investimentos em Regime de 

Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública, na forma do art. 167, § 
3º da Constituição Federal; 



IV – é vedada a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas 
ressalvadas as previstas nos termos do inciso IV do art. 167 da Constituição Federal. 

 
Art. 9º - A Lei Orçamentária para 2004, destinará recursos para aplicação: 
 
I – na manutenção e desenvolvimento do ensino, 25% (vinte e cinco por cento) da 

receita resultante de impostos e transferências na forma prevista no artigo 212 da 
Constituição Federal. 

II – na manutenção da saúde pública 15% (quinze por cento), dos impostos e 
transferências constitucionais na forma do artigo 198 e do artigo 77 do ADCT da 
Constituição Federal. 

 
Art. 10º - A receita e a despesa serão orçadas de acordo com os critérios que se 

contêm na Lei Complementar n.º 101 de 04/05/00. 
 
Art. 11º - Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com: 
 
I – aquisição de imóveis, início de obras de construção ou ampliação, novas 

locações ou 
arrendamentos de imóveis, para administração pública municipal, ressalvadas com as 
prioridades estabelecidas no artigo 2º, desta Lei; 

II – aquisição de mobiliários e equipamentos, ressalvadas as relativas de bens que 
forem necessários para instituição e manutenção dos fundos e as relacionadas com as 
prioridades estabelecidas no artigo 2º, desta 
Lei; 

III – pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Direta ou Indireta 
por serviços de consultoria ou assistência técnica ou qualquer serviço ligado à 
administração municipal. 

 
Art. 12º  - É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de 

empréstimos e para pagamento de amortização, juros e outros encargos da divida 
municipal, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações. 

 
Parágrafo Único – Somente serão incluídos no projeto de lei orçamentária 

dotações relativas às operações de créditos previsto no artigo 36 desta Lei. 
 
Art. 13º - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária anual e em seus créditos 

adicionais, de dotação orçamentária a título de subvenções sociais para entidades e 
associações de qualquer gênero, exceção feita aos CEINFs, escolas para atendimento 
pré-escolar, associações e entidades sem fins lucrativos de caráter assistencial, 
filantrópico educacional, cultural e de desporto em geral, observando-se, ainda, as 
disposições contidas no artigo 19 da Constituição Federal. 

 
Parágrafo Único – A concessão de subvenções sociais só se dará a entidades 

previamente registradas nos respectivos Conselhos Municipais e desde que não estejam 
inadimplentes, com relação à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos 
da administração pública municipal, através de convênios, acordos, ajustes, contribuições, 
auxílios e similares. 



Art. 14º - O projeto de Lei Orçamentária Anual será apresentado com forma e com 
o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições 
estatuídas pela Legislação Complementar Federal e em especial as normas contidas na 
Lei n.º 4.320/64, bem como o disposto no art. 63 da Lei Complementar Federal n.º 
101/2000. 

 
Art. 15º - A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual à 

Câmara Municipal deverá explicitar, sinteticamente, a situação econômico – financeira do 
Município, dívida fundada, dívida flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar, 
outros compromissos financeiros, justificar a receita e despesas, particularmente no 
tocante de capital; 

 
Art. 16º - O órgão central de finanças, encarregado do planejamento orçamentário, 

comandará as alterações orçamentárias, observadas as reduções, contenções e não 
aplicações de despesas em determinadas unidades, em favor das demais unidades 
orçamentárias, objetivando a aplicação em áreas prioritárias de maior concentração de 
necessidade de serviços públicos. 

 
Art. 17º - A abertura de Créditos Adicionais indicará, obrigatoriamente, a fonte de 

recursos suficientes para a abertura respectiva, mediante autorização do legislativo. 
 
I - para alterar grupo de despesa, fonte e modalidade de aplicação, desde que não 

haja modificação no valor previsto do gasto do respectivo projeto/atividade; 
II - para suprir as dotações que resultarem insuficientes, após a atualização 

prevista no artigo 6° desta lei, destinadas a atender: 
a) despesas relativas à aplicação de receitas vinculadas que excedam à previsão 

orçamentária correspondente; 
b) despesas relativas aos seguintes Grupos de Despesa: Pessoal e Encargos 

Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida, segundo as leis vigentes; 
c) aplicação de receitas próprias das entidades da administração indireta que 

excedam a previsão orçamentária correspondente; 
d) outras despesas, não compreendidas nas alíneas ¨a¨ e ¨b¨, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento); 
 
Art. 18º - As prestações de contas anuais do Município incluirão relatórios de 

execução sintetizadas, com a forma e detalhes apresentados na Lei Orçamentária Anual, 
nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e 
legislação complementar pertinente, em especial no art. 51 § 1º , Inciso – I, até 30 de abril 
2003, tanto à União como ao Estado. 

 
Art. 19º - A Lei orçamentária conterá reserva de contingência, constituída 

exclusivamente recursos do orçamento fiscal em montante equivalente a, no mínimo, um 
por cento da receita corrente líquida, para atendimento de passivos contingentes e outros 
riscos e eventos fiscais imprevistos. 

 
Parágrafo Único – Não será considerada, para os efeitos do caput , a reserva à 

conta de receita vinculadas e diretamente arrecadadas dos fundos e das entidades da 
administração indireta. 



Art. 20º - A Lei orçamentária conterá atividade no orçamento na unidade Gabinete 
do Prefeito, visando atender os gastos com a equipe de transição do Prefeito eleito em 03 
de outubro de 2004. 

 
Art. 21º - As despesas com publicidade de interesse do município restringir-se-ão 

aos gastos necessários a divulgação de investimentos e serviços públicos, de campanhas 
de natureza educativa ou preventiva, e com a publicação de editais e outras legais. 

 
Parágrafo Único - Deverão ser criadas nas propostas orçamentárias da 

secretarias de educação e de saúde e assistência social, alem da assessoria de 
imprensa, dotação para suprir as despesas constantes do caput deste artigo, com a 
devida classificação programática, visando á aplicação de seus respectivos recursos 
vinculado, quando for o caso, em atendimento a legislação vigente. 

 
Art. 22º - O projeto de Lei relativo ao Orçamento de 2004 será apreciado pela 

Câmara Municipal, respeitados os dispositivos constantes do artigo 137 da Lei Orgânica 
do município. 

 
CAPITULO V 

DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD E 
 

Art. 23 – Os recursos ordinários do município somente poderão ser programados 
para atender despesa de capital, após atendida despesa com pessoal e encargos sociais, 
serviços da divida e outras despesas de custeio administrativo e operacional, precatórios 
judiciais, bem como a contrapartida de convênios e de programas financiados por Lei 
especifica. 

 
Parágrafo Único – Na fixação da programação da despesa deverão ser observada 

as prioridades constantes do artigo 2º desta Lei. 
 
Art. 24 – O orçamento de seguridade social, compreenderá as dotações 

destinadas a atender as ações de saúde, previdência e assistência social e contará, 
dentre outros com recursos provenientes: 

 
I – das contribuições sociais; 
II – das Receitas Próprias dos órgãos, entidades e fundos que integram o 

orçamento de que trata este artigo; 
III – de transferência de recursos do orçamento fiscal do Município, sob forma de 

contribuições; 
IV – de convênios ou transferências de recursos do Estado e/ou da União. 
 
Art. 25º - A proposta orçamentária da seguridade fiscal social, será elaborada 

pelas unidades orçamentárias e os conselhos dos respectivos fundos aos quais 
competirão também acompanhar e avaliar a respectiva execução física dos orçamentos, 
respeitando as prioridades do artigo 2º, dês Lei. 

 
CAPÍTULO VI 

LIMITES E CONDIÇÕES PARA EXPANSÃO DAS 
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 



Art. 26º - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento de despesa de caráter continuado, deverá ser acompanhado de 
estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subseqüentes. 

 
CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AS DESPESAS 
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

 
Artigo 27 – As despesas com pessoal e encargos sociais dos poderes executivos 

e legislativo serão fixadas observando-se ao disposto nas normas constitucionais 
aplicáveis, Lei Complementar 101, de 2000 e a legislação municipal em vigor. 

 
Art. 28 – O reajuste salarial dos servidores municipais deverá seguir os preceitos 

estabelecidos na artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e os artigos 18, 19, 20, 21 e 
71 da Lei Complementar 101, 2000. 

 
Art. 29 – Para efeitos de atendimentos ao disposto no artigo 169, parágrafo 

primeiro, inciso II, e artigo 37, inciso XII e XIV, da Constituição Federal, os poderes 
Executivo e Legislativo poderão propor projetos de Lei visando revisão do sistema de 
pessoal de forma a: 

 
I – melhorar a qualidade do serviço publico mediante a valorização do servidor 

municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho; 
II – proporcionar desenvolvimento profissional dos servidores municipais, mediante 

a realização de programas de treinamento dos recursos humanos; 
III – proporcionar desenvolvimento pessoal dos servidores municipais, mediante a 

realização de programas informativos, educativos e culturais; 
IV – melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infra-estrutura, 

especialmente no que concerne à saúde, alimentação, segurança no trabalho e justa 
remuneração; 

 
§ 1º - observadas as disposições contidas nos artigos 25 e 26 desta Lei e demais 

disposições legais pertinentes, o Executivo e Legislativo poderão propor projetos de lei 
visando: 

 
I – a reorganização dos planos de cargos, carreiras e salários decorrentes da 

aplicação do disposto nos artigos, 54, 19 e 20 da Lei Orgânica do Município; 
II – a concessão, absorção de vantagens e aumentos de remuneração de 

servidores; 
III – ao provimento de cargos e contratações de emergência estritamente 

necessárias, respeitada a legislação municipal vigente; 
IV – a criação de quadro especial e provisório, visando a nomeação da equipe de 
transição administrativa a ser indicada pelo Prefeito eleito em 03 de outubro de 2004. 
 

§ 2º - Para atingir os fins do caput deste artigo os poderes executivo e legislativo, 
implementarão as seguintes medidas, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias: 

 



I – continuidade da implantação do inciso XIV, do artigo 37, da Constituição 
Federal; 

II – instituição de valor máximo de remuneração para os servidores dos poderes 
legislativo e executivo; 

III – incremento da compensação financeira entre o regime de previdência do 
município com os da União, Estados, outros municípios e regime geral; 

IV – aumento da receita corrente liquida por meio do incremento das ações fiscais. 
 
Art. 30 – As regras previstas nos artigos 25, 26 e 27, estendem-se ao Instituto 

Municipal de Previdência do Servidores do Município de Coxim. 
 
Art. 31 – O disposto no parágrafo I do artigo 18 da Lei complementar nº 101, de 

2000 aplica exclusivamente para fins de calculo do limite da despesa total com pessoas 
independentes da legalidade ou validade dos contratos. 
 

Parágrafo Único – não se considera como substituição de servidores empregados 
públicos para efeito caput , contratos de terceirização a execução indireta de atividades 
que, simultaneamente: 

 
I – sejam acessórios, instrumentos ou complementares a assunto que constituem 

área competência legal do órgão ou entidade; 
II – não sejam as categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro 

pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrario, ou quando 
tratar de cargo ou categoria extinta, total 
ou parcialmente. 
 

Art. 32 – A despesa com pessoal ativo, inativo, pensionista e encargos sociais do 
executivo não poderá exceder no exercício de 2004, ao limite de 54% das respectivas 
receitas correntes liquidas, na forma porque dispõe a alínea “b” do inciso 3 do artigo 20 da 
Lei Complementar 101 de 04/05/00. 

 
§ 1º - Entende-se por receita corrente liquida o somatório das receitas tributarias, 

de contribuição, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências 
correntes e outras receitas correntes, e excluídas: 

I – contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e 
assistência social; 

II – transferências voluntárias da União e do Estado. 
 
§ 2º - A receita corrente liquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas 

no mês em referencia e nos onze meses anteriores, excluídas as duplicidades. 
 
Art. 33 – Verificação do cumprimento do limite estabelecido no artigo 21, será 

realizada ao final de cada semestre. 
 
Parágrafo Único – Na hipótese da despesa de pessoal exceder a 95% aplicar-se-á 

o disposto no Parágrafo Único do Artigo 22 da Lei Complementar 101/00. 
 



Artigo 34 - Fica autorizada a realização de concursos públicos para todos os 
poderes desde que sejam para suprir deficiências de mão de obras ou ampliação de 
serviços básicos do município observados os limites legais. 
 

CAPITULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES 

NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA 
 

Art. 35 – O Poder Executivo providenciará afim de assegurar a programação e 
arrecadação de recursos, revisões tributarias vinculadas especialmente: 
 

I – à atualização da planta genérica de valores do município; 
II – à revisão e atualização sobre o imposto predial e territorial urbano, suas 

alíquotas, forma de cálculos, condições de pagamentos, remissões ou compensações, 
descontos e isenções; 

III – a instituições de taxas de prestação de serviços, com a finalidade de custear 
serviços específicos e divisíveis colocados à disposição da população; 

IV – à revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria 
decorrente de obras publicas; 

V – à revisão da legislação referente ao imposto sobre o serviço de qualquer 
natureza; 

VI – à revisão da legislação aplicável ao imposto sobre a transmissão intervivos e 
de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis; 

VII – à revisão da legislação sobres às taxas pelo exercício do poder de policia 
administrativo; 

VIII – à revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse 
publico e a justiça fiscal, bem como minimizar situações de despesa com lançamentos e 
cobranças de valores irrisórios; 

IX – à revisão da legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo da cidade; 
X – à adequação da legislação tributaria municipal em decorrência de alterações 

nas normas estaduais e federais; 
XI – à modernização dos procedimentos de administração tributaria, especialmente 

quanto ao uso dos recursos de informática; 
XII – ao controle da circulação de mercadorias e serviços produzidos e 

comercializados no município, para efeitos de crescimento do índice participação no 
ICMS; 

XIII – as amostragens populacionais periódicas, visando a obtenção de ganhos 
maiores nos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, distribuídos em 
função de receita da União, do Imposto Sobre 
Produtos lndustrializados; 

XIV – continuidade a implementação de medidas tributarias de proteção à 
economia local, em especial, as cadeias tradicionais e históricas do município, geradoras 
de renda e trabalho; 

XV – fiscalização e controle das renuncias fiscais condicionadas; 
 
Art. 36 – O projeto de Lei Orçamentária poderá computar na receita: 
 

I – operações de créditos autorizadas por Lei especifica, nos termos do parágrafo 2º do 
artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, observados o disposto no 



parágrafo 2º do artigo 12 e no artigo 32, ambos da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, no inciso III do artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o 
caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal; 
 

II – operações de créditos a serem autorizadas na própria Lei Orçamentária, 
observados os disposto no parágrafo 2 do artigo 12 e no artigo 32, ambos da Lei 
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, no inciso III do artigo 167 da Constituição 
Federal, assim como, se o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal. 
 

CAPITULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES DE CARÁTER SUPLETIVO 

SOBRE EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS 
 

Art. 37 – A proposta orçamentária do município para 2004, será encaminhada a 
Câmara Municipal, pelo Poder Executivo, até o dia 31 de Agosto de 2003. 

 
Art. 38 – Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma e 

com o detalhamento estabelecido para Lei Orçamentária anual. 
 
Art. 39 – È vedada a realização de despesa ou a assunção de obrigações que 

excedem os créditos orçamentários ou adicionais, ou quaisquer procedimentos que 
viabilizem a execução de despesa sem a comprovada e suficiente disponibilidade de 
dotação orçamentária. 

 
CAPITULO X 

DAS REGRAS PARA EQUILÍBRIO ENTRE 
A RECEITA E A DESPESA 

 
Art. 40 – Caso seja necessária à limitação de empenho das dotações orçamentária 

e da movimentação financeira para cumprimento ao disposto no artigo 9º, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, será fixado em ato próprio os 
limites de empenho nos percentuais e montantes estabelecidos para cada órgão, fundo e 
entidade, e excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de 
execução e de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações 
iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2004. 
 

CAPITULO XI 
DAS DIRETRIZES ESPECIFICAS DOS ORÇAMENTOS 

DAS ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS 
 

Art. 41 – Os orçamentos das administrações indiretas e dos fundos, constarão das 
Leis Orçamentárias anuais, em valores e dotações globais, não lhe prejudicando a 
autonomia de gestão legal desses recursos cujos desdobramentos, alterações e 
suplementações, serão aprovados por ato do Poder Executivo, durante o exercício de sua 
vigência. 

 
CAPITULO XII 



DAS DIRETRIZES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 
Art. 42 – Na execução dos programas de investimentos constante do artigo 2º, 

desta Lei obedecerá a seguinte ordem de prioridades: 
 
I – investimentos em fase de execução que poderão terminar em 2004, 
II – investimento em fase de execução que não terminarão em 2004; 
III – investimentos iniciados e completados em 2004; 
IV – investimentos iniciado em 2003, e que não terminarão em 2004. 
 
Parágrafo Único – A ordem de execução dos investimentos poderá ser alterada 

em função da liberação de recursos da fonte 02 e 03, constantes do § 2º do artigo 16 
desta Lei ou quando previa comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e 
financeira condicionada a previa autorização legislativa. 

 
CAPITULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 43 – As propostas de modificações ao Projeto de Lei Orçamentária, serão 
apresentadas, no couber, com a forma, o nível de detalhamento, a fonte de recursos, os 
demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento, nesta Lei. 

 
Art. 44 – As unidades orçamentárias, encaminharão até o dia 10 (dez) de cada 

mês ao departamento de planejamento, informações relativas ao aspectos quantitativos 
do projetos e atividades sobre sua supervisão. 
 

Art. 45 – O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, na abertura da 
sessão legislativa, relatório detalhado sobre a execução orçamentária do município. 
 

Art. 46 – Se o Projeto Lei Orçamentária não for encaminhado para sanção do 
Prefeito até o primeiro dia de janeiro de 2004, a programação dele constante poderá ser 
executada em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, 
em quanto não completar-se o ato sancionatório. 

 
Art. 47 – A abertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto 

no artigo 167, § 2º, da Constituição Federal será efetivada mediante decreto do poder 
executivo. 

Art. 48 – No prazo de até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o executivo 
estabelecerá o cronograma de execução mensal de desembolso e financeiro. 

 
Art. 49 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, 30 DE JUNHO DE 2003 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.143 de 07/07/2003 
 

“Autoriza a concessão de uso de bem imóvel do 
Município de Coxim/MS e dá outras providencias”. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O 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 celebrar contrato de 

Concessão de Uso, por prazo indeterminado, sem ônus, com a Liga Esportiva Coxinense, 
de bem imóvel do patrimônio municipal, constituído especificamente pela área onde se 
localiza o Estádio Municipal, denominado “André Borges”. 

 
§ 1º - A concessão de que trata o caput deste artigo, só permite a Liga Esportiva 

Coxinense a utilização do uso do bem ali especificado, segundo a sua destinação 
específica. 

 
Art. 2º - A manutenção e todas as demais despesas necessárias à conservação do 

imóvel que alude o artigo precedente, ficarão à alçada da Liga Esportiva Coxinense. 
 
Art. 3º - Extinta a concessão a Liga Esportiva Coxinense restituirá ao Município os 

bens e os direitos que lhes foram concedidos por força desta Lei, acrescidos das 
benfeitorias realizadas na vigência do contrato, sem qualquer indenização ou retenção por 
benfeitoria. 

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

disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 07 DE JULHO DE 2003 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.144 de 07/07/2003 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
Crédito Especial que menciona e dá outras 
providencias”. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) no Orçamento do Fundo Municipal de 
Incentivo ao Turismo em vigor, conforme discriminado abaixo: 

 
30 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura 
30102 - Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo 
18 - Gestão Ambiental 
541 - Preservação e Conservação Ambiental 
0033 - Zoneamento Urbano 
2033 - Preservação e Conservação Ambiental 
339036 - Outros Serviços de Pessoa Física 
Fonte 002 - .........................................................................................R$ 17.000,00 
 
30 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura 
30102 - Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo 
18 - Gestão Ambiental 
541 - Preservação e Conservação Ambiental 
0033 - Zoneamento Urbano 
2033 - Preservação e Conservação Ambiental 
449052 - Equipamentos e Materiais Permanentes 
Fonte 002 - .........................................................................................R$ 7.000,00 
 

Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 
da anulação das dotações abaixo, conforme inciso III, do §1º, do Artigo 43, da Lei nº 
4.320/64. 
30 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura 
30102 - Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo 
18 - Gestão Ambiental 
541 - Preservação e Conservação Ambiental 
0033 - Zoneamento Urbano 
2033 - Preservação e Conservação Ambiental 
339030 - Material de Consumo 
Fonte 002 - .............................................................................................R$ 18.000,00 
 
30 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura 
30102 - Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo 
18 - Gestão Ambiental 
541 - Preservação e Conservação Ambiental 



0033 - Zoneamento Urbano 
2033 - Preservação e Conservação Ambiental 
339039 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte 002 - ............................................................................................R$ 6.000,00 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 07 DE JULHO DE 2003 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.145 de 07/07/2003 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso 
e prestação de serviços de administração, conservação 
e manutenção dos cemitérios municipais e dáoutras 
providencias”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O 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 conceder a terceiros o uso 

e prestação de serviços de administração, manutenção, limpeza e vigilância dos 
cemitérios municipais, mediante processo de licitação. 

 
Parágrafo Único – A Empresa interessada em participar da concorrência, deve ter 

no mínimo: 02 (dois) carros funerários, capela, fornecer 04 (quatro) caixões mensais para 
sepultamento de indigentes e carentes, promover a manutenção e limpeza dos cemitérios, 
com a construção de calçadas de acesso, chapisco dos muros e gavetas com ossário. 

 
Art. 2º - Os concessionários poderão realizar serviços complementares aos 

especificados no caput do art. 1º, desde que guardem relação com as atividades do bem 
público dado em concessão de uso e com os serviços permitidos por esta Lei. 

 
Art. 3º - O prazo de validade dos contratos de concessão decorrentes da presente 

Lei não poderá exceder a 04 (quatro) anos a contar da data das suas respectivas 
assinaturas, renováveis por igual período. 

 
Art. 4º - Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Infra-

Estrutura (SEMDESI), a fiscalização do cumprimento das disposições contratuais 
decorrentes das concessões autorizadas pela presente Lei. 

 
Art. 5º - A presente concessão será extinta por: 
 
I. Advento do termo contratual; 
II. Encampação; 
III. Caducidade; 
IV. Rescisão; 
V. Anulação; 
VI. Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade 
do titular, no caso da empresa individual. 
 
Art. 6º - Os usuários terão o direito de receber dos concessionários serviço 

adequado, com liberdade de escolha, observadas as normas do Poder Executivo, bem 
como de obter informações para a defesa de interesses coletivos e individuais. 
 



Parágrafo Único – os concessionários ficam responsáveis pelo sepultamento de 
indigentes e “carentes”, compreendendo o fornecimento gratuito da sepultura rasa, “sala 
de velório” e a guarda do corpo durante o tempo legalmente previsto à exumação. 

 
Art. 7º - Findo o prazo de concessão, as empresas concessionárias restituirão ao 

Município os bens e direitos que lhes foram concedidos por força desta Lei, acrescidos 
das benfeitorias realizadas na vigência do contrato, sem direito a qualquer indenização ou 
retenção por benfeitorias. 

 
Art. 8º - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 60 

(sessenta) dais. 
 
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 07 DE JULHO DE 2003 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.146 de 07/07/2003 
 

“Dispõe sobre a criação do Departamento Municipal de 
Trânsito, Rodoviário e Transporte – DEMUTRAN,da 
Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI 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 de Coxim, 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Coxim, 

Estado de Mato Grosso do Sul, o DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, 
Rodoviário e Transporte, vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INFRA-ESTRUTURA – SEMDESI. 

 
Art. 2º - O DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, Rodoviário e 

Transporte, tem como finalidade: 
 
I – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições; 
II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e 

animais, e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas; 
III – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e 

equipamentos de controle viário; 
IV – coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsitos e 

suas causas 
V – estabelecer, em conjunto com órgão de polícia de trânsito, as diretrizes para o 

policiamento ostensivo de trânsito; 
VI – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas 

cabíveis por infração de circulação, estacionamentos e paradas, previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; 

VII – aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por 
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas aplicadas; 

VIII – fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, 
relativas as infrações por excesso de peso, dimensão e lotação dos veículos, bem como 
notificar e arrecadar as multas aplicadas; 

IX – fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 95, da Lei Federal n.º 9.503, de 
23-9-1997, aplicando  penalidades e arrecadando as multas previstas; 

X – implantar, manter, operar e fiscalizar, quando terceirizado, o sistema de 
estacionamento rotativo pago nas vias; 

XI – arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 
escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; 

XII – credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurança 
relativas aos serviços de remoção de veículos escoltas, e transportes de carga indivisível; 

XIII – integrar-se a outros órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito para 
fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, 



com vistas a unificação do licenciamento, à simplificação e a celeridade das 
transferências de veículos e de proprietários dos condutores, de uma para 
outra unidade da federação; 

XIV – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 
Nacional de Trânsito; 

XV – promover e participar de projetos e programas de Educação e Segurança de 
Trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecida pelo CONTRAN; 

XVI – planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e 
reorientação do tráfego, com objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; 

XVII – registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração 
e propulsão humana e tração animal, fiscalizando, atuando, aplicando penalidades e 
arrecadando as multas decorrentes de 
infrações; 

XVIII – conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração 
animal; 

XIX – articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no 
Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN; 

XX – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos 
automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, da Lei Federal 
nº 9.503 de 23-9-97, além de dar apoio às específicas de órgão ambiental, quando 
solicitado; 

XXI – vistoriar veículos que necessitem de autorização especial por transitar e 
estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para sua circulação; 

XXII – coordenar e fiscalizar os trabalhos na área de Educação de Trânsito no 
Município; 

XXIII – executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso a sinalização 
semafórica; 

XXIV – realizar estatística no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de 
tráfego. 

 
Art. 3º  O DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, Rodoviário e 

Transporte, terá a seguinte estrutura: 
 
I – Núcleo de Engenharia e Sinalização; 
II – Núcleo de Fiscalização, Tráfego e Administração; 
III – Núcleo de Educação de Trânsito; 
IV – Núcleo de Controle e Análise de Estatística de Trânsito. 
 
Art. 4º  Ao Gerente do DEMUTRAN, compete: 
 
I – a administração e gestão do DEMUTRAN – Departamento Municipal de 

Trânsito, Rodoviário e Transporte, implementando planos, programas e projetos; 
II – o planejamento, projeto, regulamentação, educação e operação do trânsito dos 

usuários das vias públicas nos limites do município. 
 

Parágrafo único . O Gerente do DEMUTRAN é a autoridade competente para 
aplicar as penalidades previstas na legislação de trânsito. 
 

Art. 5º  Ao Núcleo de Engenharia e Sinalização compete: 



I – planejar e elaborar projetos, bem como coordenar estratégias de estudos do 
sistema viário; 

II – planejar o sistema de circulação viária do município; 
III –proceder a estudos de viabilidade técnica para a implantação de projetos de 

trânsito; 
IV – integrar-se com os diferentes órgãos públicos para estudos sobre o impacto no 

sistema viário para aprovação de novos projetos; 
V – elaborar projetos de engenharia de tráfego, atendendo os padrões a serem 

praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, conforme 
normas do CONTRAN, DENATRAN, CETRAN e DETRAN; 

VI – acompanhar a implantação dos projetos, bem como avaliar seus resultados; 
 
Art. 6º Ao Núcleo de Fiscalização, Tráfego e Administração compete: 
 
I – administrar o controle de utilização dos talões de multa, processamentos dos 

autos de infração e cobranças das respectivas multas; 
II – administrar as multas aplicadas por equipamentos eletrônicos; 
III – controlar as áreas de operação de campo, fiscalização e administração do 

pátio e veículos; 
IV – controlar a implantação, manutenção e durabilidade da sinalização; 
V – operar em segurança das escolas; 
VI – operar em rotas alternativas; 
VII – operar em travessia de pedestres e locais de emergência sem a devida 

sinalização; 
VIII – operar a sinalização (verificação ou deficiências na sinalização). 
 
Art. 7º  Ao Núcleo de Educação de Trânsito compete: 
 
I – promover a Educação de Trânsito junto a Rede Municipal de Ensino, por meio 

de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito; 

II – promover campanhas educativas e o funcionamento de escolas públicas de 
trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. 

 
Art. 8º  Ao Núcleo de Controle e Análise de Estatística de Trânsito compete: 
 
I – coletar dados estatísticos para elaboração de estudos sobre acidentes de 

trânsitos e suas causas; 
I – controlar os dados estatísticos da frota circulante do município; 
III – controlar os veículos registrados e licenciados no município; 
IV – elaborar estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou interromper 

a livre circulação dos usuários do sistema viário; 
 
Art. 9º  O Poder Executivo fica autorizado a repassar o correspondente a 5% (cinco 

por cento) da, arrecadação das multas de trânsito para o fundo de âmbito nacional 
destinado à segurança e educação de trânsito, nos termos do parágrafo único, do art 320, 
da Lei Federal n.º 9.503, de 23-9-1997.  

 



Art 10 . Fica criado no Município de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, uma 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, responsável pelo julgamento de 
recursos interpostos contra a penalidade imposta pelo DEMUTRAN – Departamento 
Municipal de Trânsito, Rodoviário e Transporte, criado nos termos desta lei, e na esfera 
de sua competência. 
 

Art. 11.  A JARI será composta pelos seguintes membros: 
 
I – 1 (um) representante indicado pelo Prefeito Municipal, que a presidirá; 
II – 1 (um) representante do órgão que impôs a penalidade; 
II – 1 (um) representante indicado pela entidade máxima local representativa de 

condutores de veículos. 
 
§ 1º A nomeação dos três titulares e dos respectivos suplentes será efetivada pelo 

Prefeito do respectivo município; 
 
§ 2º O mandato dos membros da JARI terá duração de um ano, vedada a 

recondução. 
 
Art. 12 . A JARI deverá ser credenciada no Conselho Estadual de Trânsito 

(CETRAN) e terá regimento interno próprio, observadas as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 
 

Art. 13 . Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com a União, 
Estados, Municípios, órgãos e demais entidades públicas e privadas, objetivando a 
perfeita aplicação desta lei. 

 
Art. 14 . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO, 07 DE JUNHO DE 2003 

 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI MUNICIPAL nº 1.147 de 18/08/2003 
 

“Prorroga o prazo de pedido 
de parcelamento 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 de Coxim, aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar por mais 90 

(noventa) dias o prazo para com cessão de parcelamento, constante no § 1º, do Art. 1º, 
da Lei Municipal nº 1.120/2003, de 31 de março de 2003. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 18 DE AGOSTO DE 2003 
 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI MUNICIPAL nº 1.148 de 03/09/2003 
 
 

“Dispõe sobre autorização do Poder Executivo 
Municipal a Celebrar Convênio com a Associação 
Beneficente de Coxim – Santa Casa de 
Coxim/MS” 

 
 

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

 
Art. 1º  - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a 

Associação Beneficente de Coxim – Santa Casa de Coxim/MS, para transferência de 
recursos financeiros no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) destinados à ajuda 
financeira para pagamento da folha de funcionários. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 03 DE SETEMBRO DE 2003 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.149 de 03/09/2003 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
Abrir Crédito Especial que menciona e dá 
outras providencias”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 

uso de suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial no 
valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) no Orçamento Programa do Fundo Municipal 
de Saúde em vigor, conforme discriminado abaixo: 

 
50   Secretaria Municipal de Saúde 
50102   Secretaria Municipal de Saúde 
10   Saúde 
302   Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
0019   Saúde Pública 
2056   Assistência Médica Sanit. Manut. do SUS 
335043  Subvenções Sociais 
Fonte 01.................................................................................R$ 16.000,00 

 
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial serão 

da anulação das dotações abaixo, conforme inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 
4.320/64. 

 
50   Secretaria Municipal de Saúde 
50102   Fundo Municipal de Saúde 
10   Saúde 
302   Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
0019   Saúde Pública 
2056   Assistencia Médica Sanit. Manut. do SUS 
319004  Contratação por tempo determinado – Pessoal Civil 
Fonte 01 .......................................................................... R$ 16.000,00 

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

GABINETE DO PREFEITO, 03 SETEMBRO DE 2003 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.150 de 08/09/2003 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a 
venda de Bens Móveis do Patrimônio Municipal e 
dá outras providencias”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 

uso de suas obrigações legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar a venda dos bens 

móveis pertencentes ao patrimônio público municipal, com a individualização e 
caracterização seguinte: 

 
1 –  Espécie: PAS/ônibus 

Marca/Modelo: Mercedes Bens/LPO 1113 
Cap/pot/cil: 44 P/130 CV 
Ano/Modelo: 1980 
Combustível: oleo diesel 
Cod. Renavan: 13.1331507 
Placa: HQH 2949 
 

2 -  Espécie: PAS/ônibus 
Marca/Modelo: Mercedes Benz/LPO 1113 
Cap/pot/cil: 44 P/130 CV 
Ano/Modelo: 1980 
Co. Renavan: 131326210 
Placa: HQH 3204 
 
Art. 2º - A venda de que trata o artigo precedente dar-se-á em estrita consonância 

com as estipulações contidas na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações previstas na 
Lei 8.883/94 e demais alterações correlatas. 

 
Art. 3º - Para fins do artigo 44, da Lei Complementar nº 01, de 24 de maio de 2000, 

fica terminantemente vedada a utilização das receitas derivadas das alienações previstas 
nesta Lei, para o atendimento de despesas cotidianas da administração e outras 
despesas correntes. 

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

disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO, 08 DE SETEMBRO DE 2003 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 



 

LEI MUNICIPAL nº 1.151 de 15/09/2003 
 
 

"Denomina de Argemiro Barbosa de Souza, 
a ponte sobre o Córrego da Onça, na 
Rodovia Municipal que demanda ao Distrito 
de São Romão e dá outras providências”. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL  aprovou ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  - Fica denominado de Argemiro Barbosa de Souza, a ponte sobre o 

Córrego da Onça, na Rodovia Municipal que demanda ao Distrito de São Romão, neste 
Município. 

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

as disposições em contrário. 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 15 DE SETEMBRO DE 2003 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEI MUNICIPAL nº 1.152 de 05/11/2003 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar lote de terreno urbano à ESCOLA 
MUNDO MÁGICO LTDA”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul , no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Art. 78, III, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a Doação à 

Escola Mundo Mágico Ltda , dos lotes I, J e L, localizados no Jardim Aeroporto, com 
área total de 2.467,88 m2 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete metros e oitenta e oito 
centímetros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações: 

 
Ao Norte: (frente) – com 83,85 m para a rua Barão do Rio Branco 
Ao Sul: (fundo) – com 83,81 m para a Vila Cruzeiro 
Ao Leste: (lado direito) – com 29,00 m para a continuação da Av. Salgado Filho 
Ao Oeste: (lado esquerdo) – com 30, 00 m para os lotes F e H 

 
Área planta: 2.467,88 m2 
Área requerida: 2.363,32 m2 
Diferença: 105,56 m2 

 
Parágrafo Único – a doação de que trata este artigo se destina à edificação da 

nova sede da Escola de Educação Infantil Mundo Mágico Ltda . 
 
Art. 2º - Fica concedido o prazo de 02 (dois) anos, a contar da vigência desta Lei, 

para o início da edificação referida no artigo anterior, cujo descumprimento implicará na 
reversão à municipalidade da área, objeto da doação. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 05 DE NOVEMBRO DE 2003 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 



  
 

LEI MUNICIPAL nº 1.153 de 05/11/2003 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar Convênio com a Associação 
Beneficente de Coxim – Santa Casa de 
Coxim/MS”. 

  
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o 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 celebrar Convênio com a 

Associação Beneficente de Coxim – Santa Casa de Coxim/MS, para transferência de 
recursos financeiros no valor de R$ 11.000,00 (Onze mil reais ) destinados à ajuda 
financeira para pagamento de folha de funcionários. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 05 DE NOVEMBRO DE 2003 
 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.154 de 19/11/2003 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar lotes de terrenos urbanos à José 
Leonardo Aguilar Azevedo”. 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul , no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Art. 78, III, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a Doação à José 

Leonardo Aguilar Azevedo, 02 (dois) lotes de terrenos urbanos sob nºs: 01 e 02, Quadra 
48-A, localizado na rua José Antônio, esquina com rua Rondonópolis, bairro Piracema. 

 
Terreno nº 01 – com área de 220,00 m2 (duzentos e vinte metros quadrados) 

dentro dos seguintes limites e confrontações: 
Norte: (Lado esquerdo) – 22,00 m (vinte e dois metros) para rua Rondonópolis; 
Sul: (Lado Direito) – 22,00 m (vinte e dois metros) dividindo com o lote 02; 
Leste: (frente) – 10,00 (dez metros) para a Rua José Antônio; 
Oeste: (fundo) – 10,00 (dez metros) dividindo com o lote 11 
 
Terreno nº 02 – com área de 220,00 m2 (duzentos e vinte metros quadrados) 

dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 

Norte: (Lado esquerdo) – 22,00 m (vinte e dois metros) dividindo com o lote 01; 
Sul: (Lado Direito) – 22,00 m (vinte e dois metros) dividindo com o lote 03; 
Leste: (frente) – 10,00 (dez metros) para a Rua José Antônio; 
Oeste: (fundo) – 10,00 (dez metros) dividindo com o lote 12 

 
Parágrafo Único – a doação de que trata este artigo se destina à edificação de um 

mercado no local. 
 

Art. 2º - Fica concedido o prazo de 06 (seis) meses, para apresentação do projeto 
arquitetônico e de 02 (dois) anos, a contar da vigência desta Lei, para o início da 
edificação referida no artigo anterior, cujo descumprimento implicará na reversão à 
municipalidade das áreas, objeto da doação. 
 

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

GABINETE DO PREFEITO, 19 DE NOVEMBRO DE 2003 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 



LEI MUNICIPAL nº 1.155 de 09/12/2003 
 

"Estima a RECEITA e fixa DESPESA do Município de 
Coxim -MS , para o exercício de 2004". 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul , no uso de suas 

atribuições legais, 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 2004, estima a receita e fixa a despesa em 
igual valor de R$ 23.992.335,00 (Vinte e três milhões novecentos e noventa e dois mil e 
trezentos e trinta e cinco 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 DE TODAS AS FONTES 
 
1.1  RECEITAS CORRENTES 

- Receita Tributária       R$ 1.750.000,00 
- Receita de Contribuições      R$ 265.000,00 
- Receita Patrimonial      R$ 56.000,00 
- Receita de Serviço      R$ 4.000,00 
- Transferências Correntes     R$19.597.362,00 
- Outras Receitas Correntes    R$ 349.000,00 
 

TOTAL     R$22.021.362,00 
 

1.2  RECEITAS DE CAPITAL 
- Alienação de Bens      R$ 14.000,00 
- Amortização de empréstimos     R$ 16.000,00 
- Transferências de Capital     R$ 3.891.723,00 
 

TOTAL     R$ 3.921.723,00 
 

TOTAL RECEITAS    R$ 25.943.085,00 
 

1.3 REDUTORES 
- F . P . M        R$ 1.026.000,00 
- I.C.M.S.EXPORTAÇÃO      R$ 21.000,00 
- I.C.M.S.        R$ 900.000,00 
- I.P.I. EXPORTAÇÃO      R$ 3.750,00 

 
TOTAL REDUTORES    R$1.950.750.,00 
 

TOTAL LIQUIDO   R$23.992.335,00 
 



Art. 3º - A DESPESA total do Orçamento ascende a R$ 23.992.335,00 (Vinte e três 
milhões novecentos e noventa e dois reais e trezentos e trinta e cinco reais) importando o 
Orçamento Fiscal em R$ 16.572.463,00 (Dezesseis milhões quinhentos e setenta e dois 
reais e quatrocentos e sessenta e três reais) e o Orçamento de Seguridade Social em R$ 
7.992.335,00 (Sete milhões e novecentos e noventa e dois mil e trezentos e trinta e cinco 
reais). 
 

Art. 4º - A DESPESA será realizada de acordo com as especificações constantes 
dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento: 

 
DESPESA DE TODAS AS FONTES 
 
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

- Despesas Correntes      R$ 18.484.252,00 
- Despesas de Capital   R$ 5.508.083,00 
- Reserva de Contingência     R$ -------------- 

 
TOTAL      R$ 23.992.335,00 
 

I - DESPESAS POR ÓRGÃOS 
 
-PODER LEGISLATIVO 

0100 Câmara Municipal      R$ 1.110.500,00 
 

II - PODER EXECUTIVO 
0200 Gabinete do Prefeito     R$ 749.500,00 
0300 Sec.Mun.de Obras Transp. Serv. Público  R$ 7.461.860,00 
0400 Sec.Mun.de Educação, Cultura e Esportes  R$ 4.764.000,00 
0500 Sec.Mun. de Saúde e Higiene Pública   R$ 5.245.770,00 
0600 Secretária Mun. de Promoção Social   R$ 2.499.102,00 
0700 Secretaria Municipal de Gestão    R$ 2.161.603,00 
 

TOTAL DA DESPESA COM REC. TODAS AS FONTES  R$ 23.99 2.335,00 
 
Art. 5° - As Receitas e Despesas totais constantes deste Orçamento estão 

previstas por Fonte de Recursos com o seguinte desdobramento: 
 

FONTE DE RECURSO    RECEITA     DESPESA 
001 Recursos Ordinários   R$ 16.512.823,00    R$ 16.512.823,00 
002 Recursos do Estado   R$ 1.595.180,00    R$ 1.595.180,00 
003 Recursos da União   R$ 5.784.332,00    R$ 5.784.332,00 
 
TOTAL GERAL    R$ 23.992.335,00    R$ 23.992.335,00 
 
Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: 
 

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por 
cento) do total da Despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios as 



fontes referidas nos incisos I a III do § 1°, Art. 43 da Lei Federal 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 autorizadas por Lei: 
III - à conta de recursos transferidos da União e do Estado sob forma de auxílios, 

convênios ou subvenções. 
 
Art. 7º - Em decorrência do disposto no artigo 66 e seu parágrafo único, da Lei 

Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, fica o Executivo Municipal autorizado a 
movimentar por órgãos centrais de controle as dotações atribuídas as diversas unidades 
orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações, de uma para outra unidade. 

 
Art. 8º - Ficam aprovadas, conforme especificações quadros anexos. 
I – O orçamento da INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 

COXIM-MS, estima a receita e fixa a despesa para exercício de 2.004, em R$ 
1.227.000,00 (Um milhão e duzentos e vinte e sete mil reais). 

II – O orçamento da FUNDAÇÃO CULTURAL, DESPORTO E LAZER 
(FUNRONDON) estima a receita e fixa a despesa para exercício de 2.004, em R$ 
721.600,00 (Setecentos e vinte e um mil e seiscentos reais). 

III – O orçamento do INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 
IMCAS, estima a receita e fixa a despesa para exercício de 2.004, em R$ 350.000,00 
(Trezentos e cinqüenta mil reais). 

 
Art. 9º - As autorizações contidas nos artigos 6º e 7º desta Lei, são extensivas 

ao(s) orçamento(s) da(s) ENTIDADE(s) de que trata(m) o(s) inciso(s) I do Art. 8º. 
 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2.004, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 09 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.156 de 18/12/2003 
 

“Dispõe sobre serviços funerários e de cemitérios, 
públicos e particulares, no município de Coxim 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: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º  - Os serviços funerários são serviços públicos, podendo ser prestados 

diretamente pelo Município ou por terceiros, nas condições estabelecidas nesta Lei. 
Art. 2º - Os cemitérios públicos e particulares terão caráter secular, sendo permitida a 
prática de cultos ou cerimônias religiosas em suas dependências, conforme as normas e 
regulamentos pertinentes. 
 

Art. 3º  - Para efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições: 
 
I – AUTORIDADE COMPETENTE : pessoa legalmente autorizada a emitir guias de 

sepultamento; 
II – CAPELA DE VELÓRIO – local destinado à vigília de cadáver, com ou sem 

cerimônia religiosa; 
III – CEMITÉRIO – local onde se guardam cadáveres, restos de corpos humanos e 

partes amputadas cirurgicamente ou pó acidentes; 
IV – CEMITÉRIO VERTICAL – local onde se guardam cadáveres depositados em 

nichos sobrepostos acima do nível do terreno; 
V – CORTINA ARBÓREA – cercamento feito com o plantio de árvores; 
VI – DESTINATÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – toda pessoa carentes, 

desprovida do mínimo social, inclusive de pessoas não identificadas pela autoridade 
competente; 

VII – EMBALSAMENTO – técnica utilizada para a conservação de cadáver através 
de produtos conservadores; 

VIII – EXUMAÇÃO – retirada de um cadáver, decomposto ou não, da sepultura; 
IX – FUNERÁRIA – empresa concessionária autorizada a promover o funeral, o 

sepultamento e a venda de urnas funerárias; 
X – GAVETA – sepulturas em forma de mausoléus, sarcófagos ou catacumbas, 

construídas sobre ou sob a terra, nas quais os cadáveres não são enterrados, mas 
dispostos em locais, previamente construídos em alvenaria; 

XI – GUIA DE SEPULTAMENTO – documento expedido pela autoridade 
competente, contendo os dados para Certidão de Óbito; 

XII – JAZIGO – monumento ou capela sobre sepulturas; 
XIII – INCINERAÇÃO – processo utilizado em crematórios para a queima de 

cadáveres, em decomposição ou não; 
XIV – TRANSLADO – transferência de um cadáver de uma sepultura para outra, 

ou de um cemitério para outro; 



XV – OSSÁRIO COLETIVO – vala destinada a depósito comum de ossos retirados 
de sepulturas cuja concessão não foi renovada ou não seja perpétua; 

XVI – SEPULTURA – cova ou lugar em que se sepultou, ou em que se enterrou 
um cadáver; 

XVII – TERRENO – solo, porção de terras ou fração ideal de superfície terrestre 
onde se enterram os cadáveres; 

XVIII – URNA MORTUÁRIA – caixão, ataúde, esquife, caixa ou recipiente 
fabricado de qualquer material degradável naturalmente, usado para sepultamento de 
cadáver ou restos mortais de corpos humanos. 

 
Art. 4º  - A implantação de novos cemitérios e a adequação dos existentes, 

atenderão às exigências contidas nesta Lei, observadas ainda, as seguintes normas 
regulamentadoras: 

I – Plano Diretor Municipal; 
II – Lei do Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo; 
III – Código Municipal de Obras; 
IV – Cartas Municipais de Drenagem e Geotécnica; 
V – Código Sanitário Estadual; 
VI – Normas técnicas especiais de sepultamento, cremação, embalsamento, 
exumação, transporte e exposição de cadáveres. 

 
CAPÍTULO II 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
 

Art. 5º  - O serviço funerário poderá ser realizado por terceiros, mediante 
concessão de serviço público, através de procedimento licitatório, instaurado previamente, 
sendo habilitadas quantas funerárias forem interessadas, para prestação do serviço no 
âmbito municipal, desde que atendam as condições do Edital. 

 
Art. 6º  - O serviço funerário consistirá em: 
I – Preparação do corpo; 
II – Oferecimento de uma mortuária constituída e forrada com material de fácil 

degradação; 
III – Oferecimento de capela de velório; 
IV – Oferecimento de transporte e entrega do corpo no cemitério de destino. 
 
Parágrafo Único – Aos destinatários da Assistência Social também deverá ser 

fornecidos os serviços de que trata este artigo. 
 
Art. 7º  - Em conformidade com uma escala mensal de rodízio, será disponibilizado 

serviço funerário gratuito aos destinatários da Assistência Social. 
 
§ 1º - Os serviços funerários de que trata o “caput” deste artigo, quando concedidos 

a terceiros, em casos de epidemias, calamidades ou catástrofes, serão prestados por 
todas as empresas concessionárias. 

 
§ 2º - A escala mensal de rodízio, estender-se-á inclusive às funerárias 

estabelecidas em hospitais. 
 



CAPÍTULO III 
DOS CEMITÉRIOS 

 
Art. 8º  - A administração dos cemitérios públicos competirá ao Poder Público 

Municipal, podendo concedida a terceiros nos termos da Lei Municipal nº 1.145/2003, de 
07/07/2003. 

 
Art. 9º - Competirá ao Poder Público a fiscalização dos cemitérios particulares. 
 
Art. 10  – Os cemitérios somente poderão ser localizados, instalados e postos em 

funcionamento após a expedição das respectivas licenças quanto ao uso e ocupação do 
solo urbano, ao meio ambiente e às condições de higiene e saúde pública. 
 

Art. 11  – Os cemitérios deverão ser providos de: 
I – Local para administração e recepção; 
II – Capela de velório; 
III – Depósito para materiais e ferramentas; 
IV – Vestiários e instalações sanitárias para os empregados; 
V – Instalações sanitárias para o público, separadas por sexo; 
VI – Cercamento de todo o perímetro da área; 
VII – Ossário coletivo. 
 
Parágrafo Único – Os cemitérios poderá ainda ser providos de crematórios. 
 
Art. 12  – As pessoas destinatárias da Assistência Social serão atendidas em 

conformidade com uma escala mensal de rodízio, em cemitérios públicos e particulares, 
sendo estes obrigados a reservar de suas áreas. 

 
I – até 5% (cinco por cento) para sepultamento gratuito de pessoas destinatárias da 

Assistência Social; 
II – até 15% (quinze por cento) para sepultamento gratuito no caso de epidemias, 

calamidades ou catástrofes. 
 

§ 1º - A área para arborização ou ajardinamento compreenderá, no mínimo, de 
10% (dez por cento) da área total, não se computado , nesse percentual, jardins sobre 
jazigos. No caso específico de cemitério-parque, a exigência desse percentual poderá ser 
dispensada. 

 
§ 2º - Em casos de epidemias, calamidades ou catástrofes, todas as empresas 

concessionárias prestarão os serviços de cemitérios. 
 
Art. 13  – As sepulturas terão as dimensões estabelecidas por normas técnicas 

especiais. 
 
Parágrafo Único – Para atendimento a sepultamento de cadáveres com dimensões 

superiores, os cemitérios deverão ser providos de sepulturas especiais. 
 

Art. 14  – Compete à administração do cemitério o registro em livros das pessoas 
sepultadas ou exumadas e sua respectiva data, contendo a identificação do “de cujus”, 



nome, idade, sexo, profissão, estado civil, “causa mortis” e localização da sepultura ou 
destino. 

 
§ 1º - Os livros de registros não poderão conter rasuras. 
 
§ 2º - As exumações seguidas de traslados sujeitar-se-ão à autorização de 

sepultamento do cemitério de destino. 
 
§ 3º - Deverá ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal, até o 5º dia útil do 

mês subseqüente, Relatório dos sepultamentos e exumações ocorridos, bem como 
informação do serviço funerário executado. 

 
Art. 15  – Aos familiares do falecido é facultada a aquisição de terrenos nos 

cemitérios públicos municipais mediante requerimento dirigido ao órgão municipal 
competente. 

 
Parágrafo Único – Os terrenos serão concedidos a título de concessão perpétua , 

desde que pagos os emolumentos previstos em Lei. 
 
Art. 16  – As concessões de terrenos nos cemitérios públicos terão unicamente o 

destino que lhes foi dado e não podem ser objeto de compra e venda ou de qualquer 
outro negócio jurídico. 

 
§ 1º - Os terrenos referidos no “caput” deste artigo poderão ser transferidos aos 

sucessores, respeitada a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil Brasileiro. 
 
§ 2º – Não existindo sucessores ou havendo traslado dos restos mortais, para outro 

cemitério, os terrenos reverter-se-ão ao domínio do Município, inclusive as benfeitorias. 
 
Art. 17  – No caso em que haja interesse do Município, na implantação de novos 

cemitérios, o mesmo poderá conceder os serviços, pelo prazo de 30 (trinta) anos, a 
terceiros que disponham de áreas para esse fim. 
 

§ 1º - Os cemitérios de que trata o “caput” deste artigo deverão ser do tipo “parque” 
e as áreas deverão ser doadas ao Município no final da concessão. 
 

§ 2º - Para a prestação dos serviços de cemitérios de que trata este artigo, fica a 
concessionária autorizada a cobrar dos munícipes que vierem a adquirir os terrenos para 
sepultamentos, tarifa módica relativa a manutenção. 

 
§ 3º - Para a prestação dos serviços de cemitérios de que trata o “caput” deste 

artigo deverão ser reservados às vítimas de epidemias, calamidades e catástrofes e aos 
destinatários da Assistência Social, o percentual estabelecido no artigo 12 e as 
concessionárias estarão sujeitas às demais disposições desta Lei. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS CREMATÓRIOS 
] 



Art. 18  – Denomina-se crematório o conjunto de edificações e instalações 
destinadas à incineração de corpos cadavéricos e restos mortais humanos, 
compreendendo câmaras de incineração e frigoríficos, capela e dependências reservadas 
ao público e à administração. 

 
§ 1º - Os crematórios deverão possuir ao redor cortina arbórea. 
§ 2º - Os crematórios sujeitar-se-ão aos mesmos critérios de localização e 

instalação dos cemitérios constantes do artigo 10 desta Lei. 
 

CAPÍTULO V 
DAS PROIBIÇÕES 

 
Art. 19  – Será proibido o sepultamento i interditado o cemitério quando: 
I – As condições higiênicas, sanitárias e ambientais forem inadequadas; 
II – Ocorrer saturação dos terrenos, obstados sua reutilização. 
 
Art. 20  – É proibido qualquer sepultamento sem a respectiva guia emitida pela 

autoridade competente do local em que ocorrer o falecimento. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS PENALIDADES E DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

 
Art. 21  – A inobservância do disposto nesta Lei, sujeitará o infrator às penalidades 

abaixo elencadas, sem prejuízo das de natureza civil e penal, além das constantes no 
Código Sanitário Estadual e normas pertinentes: 

 
I – Notificação; 
II – Multa; 
III – Interdição; 
IV – Cancelamento da licença; 
V – Caducidade da concessão; 
VI – Fechamento do estabelecimento. 
 
Art. 22  – Será expedida notificação prévia ao infrator para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, tomar as providências necessárias para regularizar a situação perante a 
repartição municipal competente. 

 
§ 1º - Esgotado o prazo de que trata este artigo, sem que o infrator tenha 

regularizado a situação, a Notificação será convertida em Auto de Infração, independente 
de nova intimação, podendo, nesse caso, o autuado impugnar a exigência no prazo de 15 
(quinze) dias. 

 
§ 2º - A Notificação e o Auto de Infração e Multa serão objetos de um único 

instrumento lavrado por servidor competente, com precisão e clareza, sem entrelinhas, 
emendas ou rasuras. 

 
Art. 23  – O estabelecimento será interditado se, após a notificação e multa, não 

atender às exigências. 



Art. 24  – Após notificação, multa e interdição, respeitado o princípio do contraditório e 
ampla defesa, sendo ainda constatado pela fiscalização o descumprimento dos 
dispositivos desta Lei, proceder-se-á ao cancelamento das licenças e a conseqüente 
caducidade da concessão, ou será determinado o fechamento do estabelecimento. 
 
Art. 25  – É defeso aos proprietários de cemitérios, administradores e concessionários de 
serviços públicos: 
 

I – Sepultar ou exumar sem o registro de sepultamento ou de exumação, ou com 
registro irregular; 

II – Sepultar em cemitérios interditados; 
III – Sepultar sem a respectiva guia; 
IV – Recusar a prestação de serviços funerários ou de cemitérios aos destinatários 

da Assistência Social e às vítimas de epidemias, calamidade e catástrofes. 
V – Descumprir qualquer outro dispositivo desta Lei. 
 
Art. 26  – Incidirá multa de: 
 
I – R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por irregularidade ou ausência de 

registro de sepultamento e exumações; 
II – R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) pelo sepultamento em cemitérios 

interditados; 
III – R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo sepultamento sem a respectiva guia; 
IV – R$ 3.000,00 (três mil reais) pela recusa de prestação de serviços funerários e 

de cemitérios aos destinatários da Assistência Social e às vítimas de epidemias, 
calamidades e catástrofes; 

V – R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo descumprimento de outros dispositivos desta 
Lei. 

 
Art. 27  – A concessão de serviço público em epígrafe será extinta nos seguintes 

casos: 
I – Pelo advento do termo contratual; 
II – Pela encampação; 
III – Pela caducidade; 
IV – Pela rescisão; 
V – Pela anulação, e 
VI – Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou 

incapacidade do titular, no caso de firma individual. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 28  – As funerárias e os cemitérios particulares existentes no Município de 

Coxim-MS., em situação irregular, terão o prazo de 06 (seis) meses para se adequarem 
às exigências desta Lei. 

 
Art. 29 – A fiscalização dos cemitérios e funerárias realizar-se-á pelos órgãos 

municipais em suas atribuições de poder de polícia. 



Art. 30  – Os administradores de cemitérios e os representantes de empresas 
concessionárias serão responsabilizados pela inobservância das disposições desta Lei. 
 

Art. 31  – Para fins de sepultamento, cremação, embalsamento, exumação, 
transporte e exposição de cadáveres, observar-se-á o que dispõe a presente Lei, bem 
como o Código Sanitário Estadual e Normas Técnicas Especiais pertinentes. 

 
Art. 32  – O preço dos serviços funerários e de cemitérios de que trata esta Lei, 

prestados por concessionárias, bem como da tarifa relativa aos serviços de manutenção a 
que se refere o artigo 17, § 2º, deste codex, não poderá ser superior ao estabelecido no 
Edital de Licitação respectivo. 

 
Parágrafo Único – O reajuste de preço dos serviços funerários e de cemitérios e da 

tarifa relativa aos serviços de manutenção a que se refere este artigo, se necessário, será 
autorizado anualmente pelo Executivo Municipal, após aprovada a Planilha de Custos 
apresentada pelas concessionárias, e a data-base será o mês da assinatura do Contrato, 
ou do último reajuste, sendo que fica vedado o reajuste de preço nos casos em que a 
periodicidade seja inferior a 12 (doze) meses. 

 
Art. 33  – Com exceção do disposto no artigo 17, o prazo das concessões de que 

trata esta Lei não excederá de 05 (cinco) anos. 
 
Art. 34  – Deverão ser observadas no que couber as disposições consubstanciadas 

na Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995. 
 
Art. 35  – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada 

no que couber. 
 
Art. 36  – Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Parágrafo Único da Lei 
Municipal nº 1.145/2003, de 07 de julho de 2003. 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 18 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.157 de 18/12/2003 
 
 

“Inclui item 43, ao Art. 2º da Capítulo I, da Lei 
Municipal nº 1.142/2003 – Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício de 2004”. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica incluido ao Artigo 2º da Capitulo I, da Lei Municipal nº 1.142/2003 o 

item que especifica.43 – Auxílio às Universidades instaladas ou que venham a instalar no 
Município. 
 

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

 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 18 DE DEZEMBO DE 2003 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.158 de 18/12/2003 
 

“Autoriza as concessionárias vencedoras 
de concorrência pública, para execução de 
serviços gerais da administração dos 
cemitérios municipais, a cobrar taxas em 
conformidade com a anexa tabela I, e dá 
outras providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte lei. 

 
Art. 1º - Fica autorizada as concessionárias, vencedoras da concorrência pública, 

para execução de administração geral de cemitérios, conforme o previsto da Lei Municipal 
nº 1.145/2003, a cobrar taxas nos valores autorizados nesta Lei, consoante Tabela I, em 
anexo, pelos serviços oferecidos e prestados aos particulares que o desejarem. 
 

Parágrafo Único – os valores de que trata este artigo, serão revistos anualmente, 
de acordo com a variação do IGPM. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 18 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.159 de 18/12/2003 
 

“Dispõe sobre autorização para firmar entre 
esta Municipalidade e a empresa 
SANESUL e dá outras providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio de 

Concessão com Gestão Compartilhada entre esta Municipalidade e a Empresa de 
Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A – SANESUL, objetivando cumprir com as 
disposições constantes da minuta, anexa. 
 

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

 
 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 18 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEI MUNICIPAL nº 1.160 de 18/12/2003 

 
“Declara de Utilidade Pública o 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Coxim-MS .” 
 
 

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 eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º  - Fica declarado de Utilidade Pública, o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Coxim-MS , entidade sindical, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade 
de Coxim, na Rua 11 de Abril, nº 606, Bairro Flávio Garcia, CGC nº 03.671.757/0001-03 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO, 18 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI MUNICIPAL nº 1.161 de 22/12/2003 
 

“Cria o Fundo Municipal Antidrogas – 
FMAD, e dá outras providencias”. 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Gross o do Sul, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 

Art. 1º  - Fica criado o Fundo Municipal Antidrogas – FMAD, instrumento de 
captação e aplicação de recursos financeiros para implementação de programas de 
prevenção de uso indevido e abuso de drogas e entorpecentes implantados no âmbito 
municipal pelo Conselho Municipal Antidrogas. 

 
Art. 2º  - Constituirão receita do Fundo Municipal Antidrogas: 
 
I – Recursos oriundos de convênios entabulados com os demais entes federativos. 
II – Dotações orçamentárias do município e recursos adicionais que a lei 

estabelecer no transcorrer de cada exercício. 
III – Verbas oriundas de doações e promoções realizadas por entidade privada ou 

pessoas físicas. 
IV – Quantias monetárias oriundas de sentença condenatória, que, 

espontaneamente, forem destinados pelos Juízes de Direito. 
V – Verbas percebidas de transação penal, proveniente de proposta voluntária de 

representantes do Ministério Público. 
 
Art. 3º  – O Fundo Municipal Antidrogas estará vinculado diretamente a Secretaria 

Municipal de Promoção Social, sob a orientação e controle do Conselho Municipal 
Antidrogas. 

 
Parágrafo Único  – A secretaria a qual está vinculada o Fundo, fornecerá os recursos 
humanos e materiais necessários a consecução dos seus objetivos. 
 

Art. 4º  - As verbas arrecadadas para o Fundo Municipal Antidrogas ou a estes 
destinadas deverão ser depositadas e movimentadas em conta bancaria específica, ressalvados os 
recursos estaduais e federais, quando a legislação própria estabelecer modo diverso, sendo 
que mensalmente será retirado extrato das mesmas e colocado com a prestação de 
contas trimestral nas sessões ordinárias. 
 

Parágrafo Único – Da conta bancaria que se refere o artigo somente poderá ser 
retirado dinheiro por cheque assinado pelo Presidente e Vice Presidente do Conselho 
Municipal Antidrogas, sempre observado o que estabelece o caput do artigo 1º desta Lei. 

 
Art. 5º  - O saldo positivo do Fundo do Conselho Antidrogas apurado em balanço no 

final de cada exercício será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo 
fundo. 

 



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

GABINETE DO PREFEITO, 22 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
 
 
 

OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 


