ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.212/2005, DE 02/03/2005.
“Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal
abrir Crédito Especial que menciona e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no
valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura
Municipal de Coxim em vigor, conforme discriminado abaixo:
60................................................Secretaria Municipal de Educação
60101..........................................Secretaria Municipal de Educação
12................................................Educação
361..............................................Ensino Fundamental
0015............................................Gestão de Ensino Fundamental
2069............................................Manutenção do Ensino Fundamental
339030........................................Material de Consumo
Fonte 03......................................R$ 25.000,00
339039........................................Pessoa Jurídica
Fonte 03......................................R$ 25.000,00
Art. 2º - O recurso destinado para dar cobertura a esse Crédito Especial será da
anulação da dotação abaixo, conforme inciso III, do § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320/64.
60.................................................Secretaria Municipal de Educação
60101...........................................Secretaria Municipal de Educação
12.................................................Educação
361...............................................Ensino Fundamental
0015.............................................Gestão de Ensino Fundamental
1016.............................................Constr. Reforma e Ampl. de Escolas Rurais e Urbanas
449051.........................................Obras e Instalação
Fonte 03.......................................R$ 50.000,00
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito. 02 de Março de 2005.
Moacir Kohl
Prefeito Municipal/Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.213/2005, DE 10/03/2005.
“Dispõe sobre autorização para o Poder
Executivo Municipal abrir Crédito Especial
que menciona e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no
valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura
Municipal de Coxim em vigor, conforme discriminado abaixo:
70.........................................Secretaria Municipal de Gestão
70101...................................Secretaria Municipal de Gestão
04.........................................Administração
122.......................................Administração Geral
0002.....................................Gestão Administrativa
1020.....................................Constr. reforma e ampliação de prédios públicos
449051.................................Obras e Instalações
Fonte 01...............................R$ 31.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1.964.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 10 de Março de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.214/2005, DE 17/03/2005.
“Dispõe sobre denominação de Logradouro
Público sediado nesta cidade”.

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica denominado de “Centro de Educação Infantil Ildom Torquato
Ribeiro”, a extensão da Creche do Senhor Divino, localizado no Bairro Jardim do Pequi,
nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito. 17 de Março de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.215/2005, DE 17/03/2005.
“Declara de Utilidade Pública o
Parque Temático Histórico do
Pantanal, em Coxim-MS”.
MOACIR KOHL, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, o Parque Temático Histórico do
Pantanal, entidade civil, cultural, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Coxim,
na Avenida Márcio Lima Nantes, nº 1.020, Bairro Santa Maria.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 17 de Março de 2005.]

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.216/2005, DE 31/03/2005.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a manter
conta corrente de Depósitos e ampliar a Base
Negocial, firmar convênios com a Cooperativa de
Crédito Rural Centro Norte do MS – SICREDI, e dá
outras providências”.

MOACIR KOHL, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso 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 autorizado a movimentar conta corrente de
depósitos à vista e a prazo, na Cooperativa de Crédito Rural Centro Norte do MS –
SICREDI, vinculada ao Sistema SICREDI, filiada a SICREDI Central de Mato Grosso do
Sul, com sede em Campo Grande/MS, autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, conforme alvará de funcionamento nº 615/2004, bem como, com ela celebrar
convênios para arrecadação de tributos municipais, pagamento de pessoal e demais
operações financeiras em geral, nos moldes da legislação vigente.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 31 de Março de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.217/2005, DE 28/04/2005.
“Denomina de HILDA MARIA DAMIANI
KOHL, o Posto de Saúde do Residencial
PRIMEIRO DE MAIO, Bairro Mendes Mourão,
nesta cidade”.
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica denominado de Hilda Maria Damiani Kohl, o Posto de Saúde recém
construído no Conjunto Residencial 1º de Maio, Bairro Mendes Mourão, nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de Abril de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.218/2005, DE 28/04/2005.
“Cria o Conselho Municipal de Cultura, e dá
outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais que são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Cultura, órgão consultivos e
deliberativos, vinculados à Secretaria Municipal de Promoção Social, tem suas atribuições,
competência, estrutura e funcionamento definidos nesta Lei.
Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Cultura:
I. Regular, acompanhar e orientar a política cultural do Município.
II. Elaborar os Planos Municipais de Cultura, fiscalizando e orientando a sua execução;
III. Editar e incentivar a publicação de revista ou jornal de caráter cultural e obras
literárias cujo conteúdo vise à preservação da memória ou a difusão das diversas
manifestações culturais do Município;
IV. Dar assistência e densidade a todas as manifestações culturais, assegurando-lhes,
inteira liberdade;
V. Opinar sobre os pedidos de subvenções ou auxílios de entidades culturais;
VI. Fomentar a criação e organização de Câmaras Setoriais de Cultura;
VII. Propor medidas que possibilitem a livre circulação de bens e serviços culturais
VIII. Propor e incentivar projetos socioculturais relacionado com a natureza e meio
ambiente;
IX. Articular-se com órgãos federais, estaduais e municipais, voltando às atividades
culturais, de modo a assegurar o conhecimento cientifico da realidade cultural do
Município e um desenvolvimento equilibrado dos programas culturais existentes;
X. Adotar medidas adequadas de proteção e conservação de obras, monumentos e
documentos de valor histórico e artístico, bem como de arquivos, museus,
monumentos naturais e locais de beleza paisagística;
XI. Emitir parecer sobre a outorga de títulos honoríficos;
XII. Manter e incentivar intercâmbio cultural com Países estrangeiros e com outros
Estados e Municípios da Federação;
XIII. Incentivar o aperfeiçoamento e a valorização dos Artistas e Produtores Culturais;
XIV. Opinar sobre pedidos de incentivo fiscal a empresa que patrocinar manifestações
culturais, na forma definida em Lei Municipal;

XV. Elaborar seu regimento e outras atribuições que lhe competir, 90 (noventa) dias após
a publicação desta Lei;
XVI. Receber e apreciar os pareceres técnicos e informações apresentadas;
XVII. Acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos aprovados, promovendo as
medidas saneadoras que estiverem ao seu alcance.
Art. 3º - O mandato dos Conselheiros terá a duração de quatro anos.
§ 1º - a renovação do Conselho far-se-á bienal e alternadamente, por metade dos seus
membros.
§ 2º - Ocorrendo vaga no Conselho, será nomeado Conselheiro titular o suplente que
completará o mandato do antecessor.
§ 3º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão eleitos, dentre seus
membros efetivos, através de escrutínio secreto, pela maioria absoluta do colegiado.
Art. 4º - O Conselho a que se refere o artigo 1º desta Lei, será composto por 20 (vinte)
membros nomeados pelo Prefeito Municipal, para mandato de 04 (quatro) anos, dentre
pessoas de notório saber, idoneidade moral, reputação ilibada.
Parágrafo Único – Os Conselheiros não governamentais serão indicados e aprovados
pela plenária do FORARTE – Fórum de Arte e Cultura de Coxim que anteceder a nomeação
referida no caput deste artigo.
Art. 5º - Na escolha de membros do Conselho Municipal de Cultura, o Prefeito
Municipal do Município e os integrantes do FORARTE – Fórum de Arte e Cultura de Coxim
levarão em consideração a necessidade de neles serem devidamente representadas as
áreas voltadas para a preservação da memória e para o desenvolvimento cultural do
Município.
Art. 6º - A função exercida no Conselho é considerada serviço relevante e ao servidor
público que a exercer concedidos todos os meios para seu desempenho.
Art. 7º - O Conselho terá sede na cidade de Coxim/MS e realizará reuniões no período
e na forma fixados nos respectivo Regimento Interno.
§ 1º - O Conselho Municipal de Cultura, se reunirá ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente, quanta vez se fizer necessário.
§ 2º - O Conselho Municipal de Cultura terá a seguinte estrutura:
I – Plenário;
II – Mesa Diretora:
a) Presidente
b) Vice-Presidente
c) 1º Secretário
d) 2º Secretário
III – Secretaria Executiva.

Art. 8º - Compete ao Plenário:
I - Regulamentar, acompanhar e orientar a política cultural do Município.
II -Elaborar o Plano Municipal de Cultura, fiscalizando e orientado a sua
Execução
III - Propor medidas que visem à melhor adequação sócio-cultural do homem ao
meio, e ao estímulo das iniciativas de caráter cultural. IV- Articular-se com órgãos
federais, estaduais e municipais, voltadas às
atividades culturais, de modo a assegurar o conhecimento científico da
realidade cultural do Município e um desenvolvimento equilibrado dos
programas culturais existentes
V - Manter intercâmbio cultural com Países, com os outros Estados da Federação,
bem como os municípios sul-mato-grossenses
VI - Editar revista ou jornal de caráter cultural e incentivar a edição de obras
literárias cujo conteúdo vise à preservação da memória ou à difusão das
diversas manifestações culturais do Município
VII - Indicar representantes em Congressos, comissões de julgamento de
competições, concursos oficiais ou oficializados, de caráter cultural
VIII - Dar assistência à densidade a todas as manifestações culturais, assegurando-.
lhes inteira liberdade
IX - Fomentar a criação de Câmaras Setoriais de Cultura
X - Propor medidas que possibilitem a livre circulação de bens e serviços culturais
XI - Planos que promovam o levantamento de dados e estudos sobre matérias
relacionadas com a vida cultural do Município
XII - Deliberar em ultima instancia, sobre a seleção dos projetos artísticos culturais.
Art. 9º - Compete à Mesa Diretora:
a) Presidência:
I - Exercer a direção superior do Conselho em todos os seus aspectos, ouvido o
plenário, quando necessário e sempre que implicar na responsabilidade geral
do colegiado;
II - Fazer cumprir a legislação, que rege as atividades e vida do Conselho
Presidir as sessões;
III - Aprovar o calendário de sessões plenárias ordinárias;
IV - Aprovar a pauta de cada sessão e respectiva ordem do dia
V - Distribuir processos aos membros do Conselho
VI - Exercer no plenário o direito de voto de qualidade
VII- Dirigir as discussões, concedendo a palavra aos conselheiros, ordenando os
debates e neles, intervindo para esclarecimento;
VII -Resolver questões de ordem;
VIII - Comunicar a quem de direito as decisões do Conselho e encaminhar-lhe as
deliberações que impliquem providências
IX - Designar servidores para o desempenho de encargos especiais
X - Fazer executar as decisões do Plenário
XI- Indicar Conselheiros para, como representantes do Conselho, participarem do
julgamento de composições e concursos de caráter cultural
XII- Autorizar a publicação, no Diário Oficial e/ou na Imprensa Oficial do
Município de ato do Conselho ou de sumula de ata de qualquer reunião, desde

que contenha matéria de interesse imediato da comunidade;
XIII- Deliberar sobre casos omissos neste Regimento ad referendum do Plenário
XIV- Representar o Conselho ou delegar poderes a outros Conselheiros para tal
b)
c)

À Vice-Presidência compete dar assistência à presidência, bem como exercer
funções por ela delegadas
A 1ª Secretária da Mesa Diretora incumbe lavrar as atas da reunião do
Conselho e auxiliar o presidente, para o bom desempenho das funções da
secretaria

Parágrafo Único – A 2ª Secretária substituirá a 1ª em seus momentos de ausência
Art. 10 – A Secretaria Executiva será exercida por servidores designados pela
Secretaria Municipal de Promoção Social.
Art. 11 – Incumbe à Secretaria Executiva, expedir comunicações e deliberações,
publicar estas, organizar e manter o acervo documental.
Art. 12 – A cobertura das despesas oriundas da aplicação dos dispositivos desta Lei,
bem como àquelas inerentes à instalação, funcionamento e manutenção do Conselho
Municipal de Cultura, será realizada através das dotações orçamentárias da Secretaria
Municipal de Promoção Social, suplementadas se necessário, observadas as disposições
legais pertinentes.
Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Promoção Social prestará suporte
técnico, administrativo e financeiro ao Conselho, para o fiel desempenho de suas
atribuições.
Art. 13 – A alternância de que trata o § 1º , do art. 3º, far-se-á da seguinte forma:
a) - metade dos seus membros será nomeada para exercer mandato de 04
(quatro) anos
b)- a outra metade, para exercer mandato de 02 (dois) anos.
Art. 14 – Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 28 de Abril de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.219/2005, DE 28/04/2005.
“Altera denominação de Logradouro
Público, no bairro Mendes Mourão 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 denominada de “Avenida Mohamad Taufic Nimer”, a via pública
com inicio na Avenida Gaspar Ries Coelho e término na Rua Miranda Reis, denominada
em parte de Rua 11 de Abril e Rua Projetada, localizada no Loteamento Jardim das
Estrelas e Bairro Mendes Mourão, nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 28 de Abril de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.220/2005, DE 12/05/2005.
“Autoriza o Poder Executivo a
doar lote de terreno urbano e dá
outras providencias”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais que são conferidas por Lei, 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 do Lote
nº 08 – Quadra 48-A, com área de 220,00 m2 (duzentos e vinte metros quadrados),
situado no Bairro Piracema, à SILVIA ERITAN SOARES, com as seguintes descrições:
Ao Norte:
Ao Sul:
Ao Leste:
Ao Oeste:

(lado esquerdo): com 22,00 m dividindo com o lote 07
(lado direito): com 22,00 m dividindo com o lote 09
(frente): com 10,00 m para a rua José Antonio
(fundo): com 10,00 m dividindo com o lote 18

Parágrafo Único – A doação de que trata o caput deste artigo, visa à consecução
do compromisso assumido pela municipalidade, quando da sua participação no Projeto
Tijolo por Tijolo, firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Caixa
Econômica Federal.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 12 de Maio de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.221/2005, DE 30/05/2005.
“Dispõe sobre desafetação de área verde e
dá outras providencias”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais que são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica desafetado do uso comum, passando a fazer parte do patrimônio da
municipalidade o imóvel adiante descrito: 32.898,35 m2 (Trinta e dois mil, oitocentos e
noventa e oito metros e trinta e cinco centímetros quadrados), que constitui a área total da
área verde, localizada na Rua Girassol, no Bairro Vila Bela I, perímetro urbano desta
cidade, com a seguinte descrição:
Ao Norte:
Ao Sul:
Ao Leste:
Ao Oeste:

Com 300,48m para a área desmembrada 02 (Vila Bela II) e área
desmembrada 01 (Vila Bela III);
Com 346,07m para a Rua Girassol;
Com 119,60m para a área desmembrada 03 – Chácara
Xiximarron.
Com 100,15m para a quadra 37.

Art. 2º - A área objeto da desafetação, que alude o artigo anterior, destina-se à
regularização do Loteamento Urbano Vila Bela I, visando a sua conseqüente inscrição no
RGI da Comarca.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 30 de Maio de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.222/2005, DE 02/06/2005.
“Dispõe sobre autorização para o Poder
Executivo Municipal abrir Crédito Especial
que menciona e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais que são conferidas por Lei, 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$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura
Municipal de Coxim em vigor, conforme discriminado abaixo:
30........................................Secretaria Municipal de Des. Sust. E Infraestrutura
30101..................................Secretaria Municipal de Des. Sust. E Infraestrutura
17........................................Saneamento
512......................................Saneamento Básico Urbano
0028....................................Saneamento Urbano
1006....................................Const. Ampliação Sist. De Esgoto Sanitário
449051................................Obras e Instalações
Fonte 02..............................50.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1.964.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 02 de Junho de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.223/2005, DE 16/06/2005.
“Dispõe sobre a forma excepcional de
pagamento de débitos vencidos perante a
Fazenda Pública Municipal, extinção dos
prescritos e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Os débitos relativos ao Imposto sobre Propriedades Prediais e Territoriais
Urbana-IPTU, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro do exercício
findo, poderão ser liquidados, alternativa e excepcionalmente, com o seguinte tratamento
tributário:
I - pagamento único, com a dispensa de juros de mora, multa e correção monetária;
II – pagamento parcelado, desde que a parcela não seja inferior a l,5 (uma e meia)
U.F.M.:
em até seis parcelas fixas, iguais, mensais e sucessivas, desde que a última parcela não
ultrapasse a data de 31 de dezembro, sem multa, sem a atualização monetária e com a
incidência dos juros até a data do pagamento da primeira parcela;
III- Para fazer jus à concessão do parcelamento, o contribuinte não poderá ter outro
parcelamento com prestações em atraso.
Parágrafo Único. O não pagamento tempestivo e exato de todas as parcelas
acordadas implicará:
I – a restauração e a cobrança dos valores excluídos ou minorados, relativamente
ao saldo devedor remanescente;
II- a tomada de medidas legais e regulamentares cabíveis, objetivando o
recebimento do crédito da Fazenda Pública Municipal.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – deferir outras formas excepcionais de liquidação do crédito tributário,
desde que resultem na extinção de litígios administrativos ou judiciais ou que possibilitem
a manutenção das atividades dos contribuintes e o ingresso de recursos financeiros no
Tesouro Municipal;

II – implementar isoladamente ou firmar Acordo Judicial, observados os
devidos princípios legais, nos processos em fase de cobrança judicial e as medidas
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei;
Art. 3º - Os benefícios abrangidos pelas regras desta Lei não autorizam a
devolução de importâncias já pagas.
Art. 4º - O Poder Executivo poderá autorizar a retroação dos benefícios da isenção
do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, aos interessados que comprovarem as
condições e requisitos estabelecidos no caput e incisos do artigo 14 da Lei Complementar
nº 27/2000, de 20 de dezembro de 2000.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover o desfazimento dos
lançamentos dos créditos tributários relativos a tributos com mais de cinco anos de sua
constituição em decorrência de ausência de provas das exigências fiscais e que
contenham erros de lançamento ou de identificação do sujeito passivo, e ainda,
inexistência de notificações preliminares ou de qualquer outra medida preparatória
indispensável ao correto lançamento, tornando ilegítima qualquer ação de cobrança,
desde que não se encontrem no amparo das causas interruptivas da prescrição
elencados nos incisos I, II, III e IV do artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus
efeitos a janeiro do corrente ano, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 16 de Junho de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.224/2005, DE 16/06/2005.
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o Exercício de 2006, e dá outras
providências”.
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a
Câmara Municipal de Coxim Decreta e eu sanciono 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 2006,
observado o disposto nos arts. 18 e 63 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de
maio de 2000, e subseqüentes, no que couber, compreendendo em especial:
I – metas e 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 específicas do orçamento fiscal;
VI – as diretrizes específicas do orçamento de investimento;
VII – as diretrizes específicas do orçamento da seguridade social;
VIII – as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
IX – as disposições sobre alterações na legislação tributária;
X – as disposições finais;
Parágrafo único - Integra esta lei os seguintes Anexos:
I – de Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal;
II – de Metas Fiscais; e
III – de Riscos Fiscais.
CAPITULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal deverão estar
em consonância com aquelas especificadas no Plano Plurianual – PPA – 2006 a 2009, a
ser aprovada por Lei Municipal, definida nos Orçamentos para o exercício financeiro de
2006.

Art. 3° Em conformidade com o disposto no § 2° do artigo 165 da Constituição
Federal, no artigo 4° da lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, as Metas e
Prioridades da Administração Pública para o Exercício de 2006, são as constantes do
Anexo I desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei
Orçamentária, mas não se constituem em limite à programação das despesas.
§ 1° Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2006
será dada maior prioridade:
I – às políticas de inclusão;
II – à austeridade na gestão dos recursos públicos; e
III – à promoção do desenvolvimento econômico sustentável.
§° 2° A execução das ações vinculadas às prioridades e metas do Anexo a que se
refere o caput, estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas,
conforme Anexo de Metas Fiscais que integra a presente lei.
Art. 4° O Município de Coxim viabilizará atendimento integral às pessoas
portadoras de deficiência e às pessoas idosas em todos os órgãos da Administração
Direta e Indireta, incluindo-as em políticas públicas voltadas à satisfação de suas
necessidades.
CAPITULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
Art. 5º A proposta orçamentária do Município de Coxim, relativa ao exercício
financeiro de 2006 deve assegurar os princípios de justiça, incluída a tributária, de
controle social e da transparência na elaboração e execução do orçamento, observado o
seguinte:
I – o principio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do
orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre os
indivíduos e regiões do Município, bem como combater a exclusão social;
II - o principio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a
participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento; e
III – o principio de transparência implica, além da observação do princípio
constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir real acesso
dos munícipes às informações relativas ao orçamento.
Art. 6° Para efeito desta lei, entende-se por:
I – diretriz: o conjunto de princípios que orienta a execução do Programa de
Governo;
II – função: maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que
competem ao setor público;
III – subfunção: uma participação da função que visa agregar determinado
subconjunto da despesa do setor público;

IV – programa: o instrumento de organização da ação governamental visando a
concretizar os objetos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no
Plano Plurianual;
V – 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, das quais, resulta um produto necessário à manutenção da ação de
governo;
VI – projeto: um instrumento de programação 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;
VII – operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das
ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta
sob a forma de bens ou serviços; e
VIII – modalidade de aplicação: a especificação da forma de aplicação dos
recursos orçamentários.
§ 1º 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.
§ 2º Cada projeta, atividade, e operação especial identificará a função e a
subfunção às quais se vincula.
§ 3° As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no
projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos e operações especiais e
respectivos subtítulos.
Art. 7º O projeto de Lei orçamentária a ser encaminhado ao Poder Legislativo,
compreenderá:
I – Mensagem, que deverá constar:
a. o comportamento da receita do exercício anterior;
b. o demonstrativo dos gastos públicos, por órgãos , da despesa efetivamente
executada no ano anterior em contraste com a despesa autorizada;
c. a situação observada no exercício de 2004 em relação ao limite de que tratam os
artigos 18,19 e 20 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;
d. o demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação
resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;
e. o demonstrativo do cumprimento da disposição Constitucional, que dispõe sobre
a aplicação de recursos resultante de impostos em saúde; e
f. a discriminação da Divida Pública Acumulada.
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;
Art. 8º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere
inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, incisos III, IV, e
parágrafo único da Lei nº 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 despesa total do Município, por elemento de
despesa e categoria econômica e 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 e estimada 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 nos dois exercícios imediatamente anteriores;
IX – da despesa fixada e estimada para o exercício em que se elabora a proposta;
X – da despesa prevista para o exercício a que se refere à proposta;
Art. 9°
O Orçamento Fiscal que o Poder executivo encaminhará à Câmara
Municipal até 15 de outubro de 2005 nos termos do artigo 139 da Lei Orgânica de Coxim,
compreenderá a programação dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus
órgãos, Autarquias, Fundação e Fundos Municipais.
Art. 10. O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária,
detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com as respectivas
dotações, especificando a esfera orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de
natureza da despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as
fontes de recursos.
§ 1° As categorias econômicas serão assim detalhadas:
I – Despesas Correntes; e
II – Despesas de Capital.
§ 2º Nos grupos de natureza da despesa o seguinte detalhamento:
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.

§ 3° Nas especificações das modalidades de aplicação serão, observado no
mínimo, o seguinte detalhamento:
I – Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos;
II – Transferências a Instituições Multigovernamentais; e
III – Aplicações Diretas.
§ 4° A especificação por elemento de despesa será apresentada por unidade
orçamentária.
§ 5º O orçamento fiscal indicará as fontes de recursos, da receita municipal, da
seguinte forma:
001 - Recursos Ordinários;
002 – Recursos do Estado;
003 – Recursos da União;
004 – Recursos Próprios da Autarquia;
005 – Recursos Oriundos de outros Países ou Instituições Internacionais; e
999 – Reserva de Contingência.
§ 6° As fontes de recursos previstas poderão ser alteradas ou nelas ser, incluídas
novas fontes exclusivamente pela Secretaria Municipal de Gestão, mediante publicação
de Decreto no Jornal Oficial do Município, com a devida justificativa para atender às
necessidades de fontes de execução.
§ 7° As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos
recursos originais;
Art 11. O projeto de Lei relativo ao Orçamento de 2006 será apreciado pela
Câmara Municipal, respeitados os dispositivos constantes da Lei Orgânica do Município
(arts. 136 a 147).
Parágrafo único. Serão, rejeitados pela Comissão de Orçamento e Finanças e
perderão o direito de destaque em plenário, as emendas que:
I – Contrariarem o estabelecido na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, na forma e
detalhamento descritos no plano Plurianual e nesta Lei;
II – No somatório total, reduzirem a dotação do projeto ou atividade em valor
superior a 25 %;
III – Não apresentarem objetivos e metas compatíveis com o orçamento da
unidade, com a unidade orçamentária, projeto ou atividade, esfera orçamentária, grupo de
natureza de despesa e fonte de recursos;
IV – Anularem, mesmo que parcialmente, o valor das dotações orçamentárias
provenientes de:

a) recursos destinados a pessoal e encargos sociais;
b) recursos para o atendimento de serviços da amortização da dívida.
c) recursos para o pagamento de precatórios judiciais;
d) recursos vinculados;
e) recursos destinados a Educação e Saúde.
V – A emenda coletiva terá preferência sobre a individual quando ambas versarem
sobre o mesmo objeto no projeto de lei orçamentária.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO
Art. 12. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, para o exercício de
2006, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos 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 arts. 158 e 159 da Constituição Federal,
efetivamente arrecadada no exercício anterior.
Art. 13. O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo sua proposta orçamentária
para fins de consolidação, até o dia 20 de junho do corrente ano.
Art. 14. A despesa total com pessoal do Poder Legislativo não poderá ultrapassar
a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida.
Art. 15. O duodécimo devido à Câmara Municipal será repassado até o dia 20 de
cada mês, conforme previsto no artigo 29-A, da Constituição Federal.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
Art 16. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária
de 2006 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal,
observado o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas
as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a
obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente lei,
além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentáriofinanceiro.
§ 1º Serão divulgados na Internet, ou Jornal de circulação local ou regional ao
menos:
I – pelo Poder Legislativo, no que couber, os instrumentos de gestão previstos no
caput do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
II – pelo Poder Executivo:
a) a estimativa das receitas de que trata o § 3º do artigo 12 da Lei Complementar
101, de 04 de maio de 2000;

b) a proposta de Lei Orçamentária e seus anexos;
c) a Lei Orçamentária Anual; e
d) as alterações orçamentárias realizadas mediante abertura de Créditos
Adicionais.
§ 2º Para o efetivo cumprimento da transparência da gestão fiscal de que trata o
caput deste artigo, o poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal Gestão,
deverá:
I – manter atualizado o endereço eletrônico, de livre acesso a todo cidadão, com os
instrumentos de gestão descritos no caput do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000; e
II – providenciar as medidas previstas no inciso II do § 1º deste artigo a partir da
execução da Lei orçamentária Anual do exercício de 2006 e nos prazos definidos pela Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 17. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e
o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por órgão, nos termos
do art. 8º da Lei Complementar nº101, de quatro de maio de 2000, visando ao
cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.
§ 1° A Câmara Municipal deverá enviar até 10 (dez) dias após a publicação da Lei
Orçamentária de 2006, ao Poder Executivo, a programação de desembolso mensal para o
referido exercício.
§ 2° O Poder Executivo deverá publicar, à programação financeira e o cronograma
mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2006.
Art. 18. No prazo previsto no artigo anterior desta lei, o Poder Executivo deverá
publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as
medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades e valores das
ações ajuizadas para cobrança da dívida e o montante dos créditos tributários passíveis
de cobrança administrativa, nos termos do art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101,
de 04 de maio de 2000.
Art. 19. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita
poderá afetar as metas estabelecidas, o Poder Executivo promoverá, por ato próprio e
nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e
movimentação financeira para as seguintes despesas abaixo:
I – racionalização dos gastos com diárias, viagens e equipamentos;
II – redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos;
III– contingenciamento das dotações apropriadas para outras despesas de custeio;
IV – eliminação de despesas com horas extras;
V– eliminação de possíveis vantagens concedidas a servidores; e
VI– exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão de livre
nomeação e exoneração pelo chefe do poder.

Parágrafo único. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o
Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um
tornar indisponível, para empenho e movimentação financeira.
Art. 20. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação
dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a
propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de
governo.
Art. 21. As propostas parciais dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as
de seus Órgãos, Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Municipais e Empresas
Públicas serão elaboradas segundo os preços vigentes no mês de maio de 2005 e
apresentadas ao Setor encarregado pelo Planejamento até o dia 04 de junho de 2005,
para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária.
Art. 22. Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre novos projetos.
Art. 23. A programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de
sua viabilidade técnica e financeira.
Art. 24. É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de
transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos
internos e externos e para o pagamento de sinal, de amortização, de juros e de encargos,
observado o cronograma de desembolso da respectiva operação.
Art. 25. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará á Diretoria de Orçamento,
até 16 de julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de precatórios
judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2006 devidamente atualizados,
conforme determinado pelo art. 100, §1º, da Constituição Federal, e discriminada por
grupos de natureza de despesas, conforme detalhadamento(sic) constante do artigo 10
desta lei, especificando:
I – número e data do ajuizamento da ação originária;
II – número de precatório;
III – tipo da causa julgada;
IV – data da autuação do precatório;
V – nome do beneficiário;
VI – valor do precatório a ser pago;
VII – data do trânsito em julgado; e
VIII – número da vara ou comarca de origem.
Art. 26. A programação de investimento, em qualquer dos orçamentos integrantes
do Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá apresentar consonância com as prioridades
governamentais incluídas no Plano Plurianual para o período de 2006 a 2009 e suas
alterações e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que for aprovada para o exercício de
2006.
Parágrafo único. As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos recursos
para a sua continuidade e/ou conclusão.

Art. 27. As despesas com publicidade de interesse do Município restringir-se-ão
aos gastos necessários à 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 das
Secretarias de Educação Cultura e Esporte, de Saúde e de Assistência Social, além da
assessoria de imprensa, dotações para suprir as despesas constantes do caput deste
artigo, com a devida classificação programática, visando à aplicação de seus respectivos
recursos vinculados, quando for o caso, em atendimento à legislação vigente.
Art. 28. Na programação da despesa não poderão ser:
I – fixadas despesas sem que estejam definidas às respectivas fontes de recursos
e legalmente instituídas as unidades executoras;
II – incluídas despesas a título de investimentos – Regime de Execução Especial –
ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos na forma do
artigo 167, § 3º, da Constituição Federal;
III – vinculadas às receitas provenientes de impostos, a órgãos, fundos ou
despesas ressalvadas as previstas nos termos do inciso IV do art. 167 da Constituição
Federal; e
IV – realizados pagamentos, 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. 29. Na proposta orçamentária não poderão ser destinados recursos para
atender a despesas com:
I – ações que não sejam de competência exclusiva do Município ou comuns ao
Município, à União e ao Estado, ou ações em que a Constituição Federal não estabeleça
obrigação do Município em cooperação técnica e, ou financeira; e
II – clubes, associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres.
Parágrafo único. Para atender ao disposto nos incisos I e II, durante a execução
orçamentária do exercício de 2006, o Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder
Legislativo projeto de lei para a abertura de Crédito Adicional Especial.

Art. 30. É vedada à 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 ao Centro de Apoio aos Servidores
Públicos Municipais - CEASP, escolas para atendimento pré-escolar, associações e
entidades sem fins lucrativos de caráter assistencial, filantrópico, educacional, cultural e
de desporto em geral, e as entidades que atendam ao disposto no art. 204 da
Constituição Federal e no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT, 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, Entidades de Classe, 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. 31. É vedada à destinação de recursos públicos para instituições ou entidades
privadas que não tornem suas contas acessíveis à sociedade civil.
Art. 32. As receitas diretamente arrecadadas por Órgãos, Autarquias, Fundação e
Fundos Municipais instituídos e mantidos, pelo Poder Público Municipal, bem como pelas
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista em que o Município direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, respeitadas suas
peculiaridades legais, serão programadas de acordo com as seguintes prioridades:
I – custeios administrativo e operacional, inclusive com pessoal e encargos sociais;
II – pagamento de amortização, juros e encargos da dívida;
III – contrapartida das operações de crédito; e
IV – garantia do cumprimento dos princípios constitucionais em especial no que se
refere ao ensino fundamental e à saúde e ao disposto no artigo 40 desta Lei.
Parágrafo único Somente depois de atendidas às prioridades supra arroladas
poderão ser programados recursos para atender a novos investimentos.
Art. 33. As ações e metas remanescentes do Plano Plurianual de 2002 a 2005,
que forem extremamente relevantes para a continuidade dos serviços públicos, caso não
constem do próximo PPA, ficam automaticamente transpostas para o exercício financeiro
de 2006.
Art. 34. O Poder Executivo implementará em 2006, o sistema de planejamento e
de controle interno, visando, dar cumprimento às exigências da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000.
Parágrafo único. O controle de custos e avaliação de resultados previstos nos
artigos 4º, inciso I, alínea “e”, e 50, § 3º, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000,
serão realizados pelo sistema de controle interno ou pelo sistema de planejamento
referido no caput deste artigo, conjunta ou isoladamente com a Secretaria Municipal de
Gestão e demais Secretarias.

CAPÍTULO V
DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO FISCAL
Art. 35. O Orçamento Fiscal estimará as receitas efetivas e potenciais de
recolhimento centralizado de Tesouro Municipal e fixará as despesas dos Poderes
Legislativo e Executivo bem como as de seus Órgãos, Autarquias, Fundação e Fundos
Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os
princípios da unidade, da universalidade e da exclusividade.
Art. 36. É vedada à realização de operações de crédito que excedam o montante
das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais
suplementares ou especiais com finalidade precisa.
Art. 37. Na estimativa da receita e na fixação da despesa serão considerados:
I – os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade;
II – o aumento ou a diminuição dos serviços prestados e a tendência do exercício;
e
III – as alterações tributárias.
Art. 38. O Município aplicará, no mínimo, 25% de sua receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências constitucionais, na manutenção
e no desenvolvimento do ensino, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal.
Art. 39. O Município aplicará no mínimo, quinze por cento em ações e serviços
públicos de saúde, conforme disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 29/2000 e
no artigo77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 40. Do total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados
no mínimo cinco por cento, na Função Assistência Social.
Parágrafo único. A base de cálculo para se aferir o percentual do caput será a
receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2004.
Art. 41. A lei orçamentária conterá Reserva de Contingência em montante
equivalente a, no mínimo, um por cento da Receita Corrente Líquida, destinada a atender
aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Art. 42. 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.
Parágrafo único. O órgão central de finanças autorizado, encarregado pelo
planejamento orçamentário, poderá criar novas classificações de despesas quanto a sua
natureza nos projetos ou atividades existentes (elementos, fontes de recursos e seus
respectivos valores), afim de ajustar às necessidades da Administração Municipal.

Art. 43. A abertura de Créditos Adicionais indicará, obrigatoriamente, a fonte de
recursos suficientes para a abertura respectiva, mediante autorização do legislativo, e
destinadas a:
I- alterar grupo de despesa, fonte e modalidade de aplicação, desde que não haja
modificação no valor previsto do gasto do respectivo projeto/atividade;
II- suprir as dotações que resultarem insuficientes, após a atualização prevista nos
artigos 58 e 66 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 44. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto
no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do Poder
Executivo.
CAPÍTULO VI
DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Art. 45. O orçamento Fiscal destinará recursos, mediante projetos específicos, às
empresas que compõem o Orçamento de Investimento.
Art. 46. O Orçamento de Investimentos das Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista terão sua despesa totalizada por empresa, ficando seu programa de
trabalho destacado por projeto e/ou atividade segundo a mesma classificação funcional
programática adotada nos demais orçamentos.
Art. 47. Não se aplicam às empresas integrantes do Orçamento de Investimento as
normas gerais da Lei Federal nº 4.320/64 no que concerne ao regime contábil, à
execução do orçamento e ao demonstrativo de resultados.
§ 1º Excetua-se do dispositivo neste artigo à aplicação, no que lhe couber, dos
artigos 109 e 110 da Lei Federal nº 4.320/64 para as finalidades a que se destinam.
§ 2º Os desembolsos com aquisição de direitos do ativo imobilizado serão
considerados investimentos nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da
Lei nº 9.457, de 5 de maio de 1997.
§ 3º A mensagem que encaminhar a proposta orçamentária anual à Câmara
Municipal será acompanhada de demonstrativos que informem os montantes dos
orçamentos globais de cada uma das entidades referidas neste artigo com o
detalhadamento das fontes que financiarão suas despesas.

CAPÍTULO VII
DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 48. O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a
atender as ações de saúde, previdência e assistência social; obedecerá aos disposto nos
artigos 194 a 204 da Constituição Federal e 163 a 181 da Lei Orgânica do Município e
contará, dentre outros, com recursos provenientes:
I – das contribuições sociais previstas constitucionalmente;
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.
Parágrafo único Os recursos para atender as ações de que trata este artigo
obedecerão aos valores estabelecidos no Orçamento Fiscal.
Art. 49. A proposta orçamentária da seguridade fiscal social será, elaborada pelas
Unidades Orçamentárias e os Conselhos dos respectivos Fundos aos quais competirá,
também, acompanhar e avaliar a respectiva execução física dos orçamentos, respeitando
as prioridades definidas no artigo 2º, desta Lei.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 50. As despesas com pessoal e encargos sociais dos poderes Executivo e
Legislativo serão fixadas observando-se ao disposto, nas normas constitucionais
aplicáveis na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 e na legislação municipal em
vigor.
Art. 51. O reajuste salarial dos servidores municipais deverá seguir os preceitos
estabelecidos no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, e os artigos 18, 19, 20, 21 e 71
da Lei complementar 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 52. Para efeitos de atendimento ao disposto no art.169, § 1º, inciso II, e art. 37,
incisos XII, e XIV, da Constituição Federal, os Poderes Executivo e Legislativo poderão
propor projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal de forma a:
I – melhorar a qualidade do serviço público, 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.
V – proporcionar aos servidores municipais, e seus familiares, assistência médicoprofissional para aqueles que necessitam em virtude de dependência química, problemas
psicológicos entre outros.
§ 1º. Observadas as disposições contidas nos artigos 50 e 51 desta lei e demais
disposições legais pertinentes, o Executivo e o Legislativo poderão propor projetos de lei
visando:
I – à reorganização dos planos de cargos, carreira e salários decorrentes da
aplicação do disposto nos artigos, 48 II, 54 I e II e 53 IV e VI, da Lei Orgânica do
Município;
II – à concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de
servidores;
III – ao provimento de cargos e contratações de emergência, estritamente
necessárias, respeitada a legislação municipal vigente;
§ 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 disposto no 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 líquida, por meio do incremento das ações fiscais.
Art. 53. As regras previstas nos artigos 50, 51 e 52 desta lei, estendem-se ao
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Coxim.
Art. 54. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2.000 aplica exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com
pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.
Parágrafo único. Não se consideram como substituição de servidores e
empregados públicos para efeito do disposto no caput, os contratos de terceirização
relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente:
I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares, aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade:
II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do
quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou
sejam relativas a cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente.
III – não caracterizem relação direta de emprego.
Art. 55. A despesa com pessoal ativo, inativo, pensionista e encargos sociais do
Executivo não poderá exceder no exercício de 2006, ao limite de 54% (cinqüenta e quatro

por cento) das respectivas receitas correntes líquidas (RCL), na forma por que dispões a
alínea “b” do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
§ 1º - Entende-se por receita corrente líquida o somatório das receitas tributárias,
de contribuição, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências
correntes e outras receitas correntes, e excluídas:
I – contribuição dos servidores para o custeio, de seu sistema de previdência e
assistência social;
II – transferências voluntárias da União e do Estado.
§ 2º - A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas
no mês em referência e nos onze meses anteriores, excluídas as duplicidades.
Art. 56. A verificação do cumprimento do limite estabelecido no artigo anterior será
realizada ao final de cada bimestre.
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 nº 101, de 04 de maio de
2000.
Art. 57. Fica autorizada a realização de concurso público para todos os Poderes
desde que seja para suprir deficiência de mão-de-obra ou ampliação de serviços básicos
do Município observados os limites legais.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO
Art. 58. Ocorrendo alterações, na legislação tributária em vigor, decorrentes de lei
aprovada até o término deste exercício que implique acréscimo em relação à estimativa
de receita constante do projeto de lei orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a
proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária, observadas as normas previstas
na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art 59. Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação
estabelecida pelo IPCAE-IBGE ou outro indexador que venha a substituí-lo.
Art 60. O Poder Executivo providenciará, a fim de assegurar a programação e
arrecadação de recursos, revisões tributárias, com o objetivo de promover:
I – à revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público
e a justiça fiscal, bem como minimizar situações de despesa com lançamentos e cobrança
de valores irrisórios;
II – à revisão da legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo da Cidade;
III – à adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações
nas normas estaduais e federais;

IV – à modernização dos procedimentos de administração tributária, especialmente
quanto ao uso dos recursos de informática;
V - ao controle da Circulação de Mercadorias e Serviços produzidos e
comercializados no Município, para efeito de crescimento do índice de participação no
ICMS;
VI - às amostragens populacionais periódicas, visando à obtenção de ganhos
maiores nos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, distribuídos em
função de receita da União, do Imposto Sobre Produtos Industrializados;
VII - continuidade à implementação de medidas tributárias de proteção à economia
local, em especial, às cadeias tradicionais e históricas do município, geradoras de renda e
trabalho; e
VIII – fiscalização e controle de renúncias fiscais condicionadas.
Art. 61. Imposto sobre a propriedade predial e Territorial Urbana – IPTU de 2006,
terão desconto de vinte por cento do valor lançado para pagamento em cota única, e de
dez por cento quando pago em até cinco parcelas, no vencimento.
Art. 62. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em divida ativa até o
montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) não serão objeto de cobrança judicial, ante o
principio da economicidade, não se constituindo em renuncia de receita para efeito do
disposto no artigo 14 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os incentivos para pagamento em cota única, ou com redução do
numero de parcelas, bem como redução de juros e multas para recolhimento da Divida
Ativa, por período fixado em Lei específica, também não se constituem em renuncia de
receita em decorrência da previsão constante Anexo II – Metas Fiscais -Estimativa e
Compensação da Renuncia de Receita.
Art. 63. Na previsão da receita para o exercício financeiro de 2006 serão
observados os incentivos e os benefícios estabelecidos por Leis Municipais de Isenções
e, de incentivo à Industrialização, e ainda aquelas previstas no Código Tributário do
Município conforme detalhado no Anexo II – Metas Fiscais – Demonstrativo da Estimativa
da Renúncia de Receita.
Art. 64. Os valores apurados nos artigos 60, 61 e 62 desta lei não serão
considerados na previsão da receita de 2006, nas respectivas rubricas orçamentárias.
Art. 65. O Município de Coxim implantará o Refis Municipal – Refinanciamento
Fiscal do Município, visando ao refinanciamento dos tributos municipais, por meio de lei
específica.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 66. Os valores das metas fiscais, anexas, devem ser vistos como indicativo e,
para tanto, ficam admitidas variações de forma a acomodar a trajetória que as determine
até o envio do projeto de lei orçamentária de 2006 ao Legislativo Municipal.

Parágrafo único. Ficam, automaticamente, revistas às previsões dos resultados
orçamentário, nominal e primário, em conformidade com os valores previstos e fixados na
Lei Orçamentária/2006.
Art. 67 Para os efeitos do disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04
de maio de 2000:
I – as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que
trata o artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de
desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do artigo 182 da Constituição; e
II – entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º do art. 16 da Lei
Complementar nº 101/2000, aqueles cujos valores não ultrapassem, para bens e serviços,
os limites dos incisos I e II do artigo 24 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações.
Art. 68. Para efeito do disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000:
I – considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato
administrativo ou instrumento congênere; e
II – no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e
destinados à manutenção da Administração Pública, consideram-se compromissadas
apenas às prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro,
observado o cronograma pactuado.
Art. 69. Cabe a Secretaria Municipal de Gestão através do setor responsável pelo
planejamento, a responsabilidade pela coordenação e elaboração da proposta
orçamentária de que trata esta lei.
Parágrafo único A Secretaria Municipal de Gestão determinará sobre:
I – o calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;
II – a elaboração e a distribuição do material que compõe as propostas parciais do
Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos,
Autarquias, Fundações, Fundos e Sociedades de Economia Mista; e
III – as instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos
orçamentos de que trata esta lei.
Art. 70. Todas as receitas realizadas e despesas efetuadas pela Administração
Direta, pelas Autarquias, pela Fundação e pelos Fundos Municipais integrantes do
Orçamento Fiscal, incluídas as diretamente arrecadadas serão devidamente classificadas
e contabilizadas no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.
Art. 71. São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas,
que possibilitem a execução destas sem a comprovada e suficiente disponibilidade de
dotação orçamentária.

Parágrafo único. Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos
relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das
disponibilidades e providências derivadas da inobservância do caput deste artigo.
Art. 72. os recursos provenientes de convênios repassados para o Município
deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas à Secretaria
Municipal de Gestão.
Art. 73. A Secretaria Municipal de Gestão divulgará, no prazo de vinte dias após a
publicação da lei Orçamentária Anual, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD,
especificando-o por atividades, projetos e operações especiais em cada unidade
orçamentária contidos no Orçamento Fiscal e demais normas para a execução
orçamentária.
Art. 74. Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas
correspondentes ou alterem os valores da receita orçamentária, poderão ser utilizados
mediante créditos suplementares e especiais com prévia e específica autorização
legislativa, nos termos do § 8º do art. 166, da Constituição Federal.
Art. 75. O chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios
com os Governos Federal, Estadual e Municipais, através de seus órgãos da
administração direta e indireta para realização de obras ou serviços de competência do
Município ou não.
Art. 76. Se o Projeto de Lei orçamentária não for encaminhado para sanção do
Prefeito até o primeiro dia de janeiro de 2006, a programação dele constante poderá ser
executada em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação,
enquanto não se completar o ato sancionatório.
Art. 77. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 16 de Junho de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.225/2005, DE 23/06/2005.
“Declara de Utilidade Pública a Associação
de Voleibol Coxinense - AVC, sediada em
Coxim-MS.”
MOACIR KOHL, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, a Associação de Voleibol Coxinense,
designada pela sigla AVC, entidade civil, de caráter desportivo, sem fins lucrativos, com
sede e foro na cidade de Coxim-MS, na Rua Barão do Rio Branco, nº 72, Vila Santana.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 23 de Junho de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.226/2005, DE 23/06/2005.
“Autoriza a doação de lote de terreno
urbano e dá outras providências.”
MOACIR KOHL, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso 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 proceder a DOAÇÃO do
imóvel constituído pelo Lote D, Quadra 07, localizado no perímetro urbano, desta cidade,
denominado “Jardim Aeroporto”, medindo 11.191,45 (onze mil, cento e noventa e um
metros e quarenta e cinco centímetros quadrados), para o Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul, com as seguintes confrontações:
AO NORTE: com 127,40 m para a Rua Gal. Mendes de Moraes;
AO SUL:
com 128,09 m para o Lote M e área do Ministério da Aeronáutica;
AO LESTE: com 94,50 m para o Lote C;
AO OESTE: com 81,19 m para o lote E.
Art. 2º - Fica condicionado o objeto da doação para a construção da UNIDADE
MISTA DA POLICIA CIVIL, abrangendo 04 (quatro) Delegacias, a saber: 01 (uma)
Delegacia Regional; 01 (uma) Delegacia de Policia Civil; 01 (uma) Delegacia da Mulher e
o Instituto de Perícias.
Parágrafo Único – Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos após a sanção desta
Lei, para o início da obra mencionada no “Caput” deste
artigo, cujo
descumprimento incorrerá em devolução automática para o Município.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 23 de Junho de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.227/2005, DE 30/06/2005.
“Dispõe sobre autorização para o Poder
Executivo Municipal abrir Crédito Especial
que menciona e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no
valor de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais) no Orçamento
Programa da Prefeitura Municipal de Coxim em vigor, conforme discriminado abaixo:
70.........................................Secretaria Municipal de Gestão
70101...................................Secretaria Municipal de Gestão
04.........................................Administração
122.......................................Administração Geral
0002.....................................Gestão Administrativa
1020.....................................Constr., reforma e ampliação de prédios públicos
449051.................................Obras e Instalações
Fonte 02...............................R$ 66.500,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que trata o
artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias,
na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1.964
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor
disposições em contrário.

na data de sua publicação, revogadas as

Gabinete do Prefeito., 30 de Junho de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.228/2005, DE 30/06/2005.
“Dispõe sobre autorização para o Poder
Executivo Municipal abrir Crédito Especial
que menciona e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no
valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura
Municipal de Coxim em vigor, conforme discriminado abaixo:
40........................................Secretaria Municipal de Promoção Social
40101..................................Secretaria Municipal de Promoção Social
08........................................Assistência Social
244......................................Assistência Comunitária
0009....................................Assistência Social a Comunidade
2032....................................Assistência Social e Comunitária
449052................................Equipamento e Material Permanente
Fonte 01..............................R$ 16.000,00
Fonte 02 .............................R$ 80.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1.964
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor
disposições em contrário.

na data de sua publicação, revogadas as

Gabinete do Prefeito., 30 de Junho de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.229/2005, DE 30/06/2005.
“Dispõe sobre autorização para o Poder
Executivo Municipal abrir Crédito Especial
que menciona e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal
de Coxim em vigor, conforme discriminado abaixo:
40.........................................Secretaria Municipal Promoção Social
40101...................................Secretaria Municipal Promoção Social
08.........................................Assistência Social
244.......................................Assistência Comunitária
0009.....................................Assistência Social a Comunidade
2032.....................................Assistência Social e Comunitária
339030.................................Material de Consumo
Fonte 01...............................R$ 5.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1.964
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 30 de Junho de 2005.
Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.230/2005, DE 30/06/2005.
“Altera a Lei Municipal 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 acrescido ao Anexo Único da Lei Municipal nº 1.030/2001, de
07/12/2001, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coxim/MS, para o
quadriênio de 2002 a 2005, no Programa 0009 – Assistência Social a Comunidade a
seguinte ação:
OBJETO: Atendimento a população carente e reforço alimentar para merenda escolar
AÇÕES

METAS 2002/2005

DESCRIÇÃO DA AÇÃO/PRODUTO

UN DE MEDIDA

TOTAL

Aquisição de Equipamento e Material
Permanente

UM

UM

UM

UM

Manutenção da Vaca Mecânica
Distribuição de Leite
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 30 de Junho de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.231/2005, DE 30/06/2005.
“Altera o Capítulo I da Lei Municipal nº
1.179/2004 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 Capítulo I da Lei Municipal nº 1.179/2004 (Lei das Diretrizes
Orçamentárias) de 29/06/2004, as Ações abaixo identificadas:
47 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Vaca
Mecânica
48 – Manutenção da Vaca Mecânica
49 – Distribuição de Leite as pessoas carentes e reforço da merenda
escolar
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito., 30 de Junho de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.232/2005, DE 11/08/2005.
“Cria o Conselho Municipal da Juventude”.

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 eu sanciono
a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal da Juventude – COMJUV, órgão
deliberativo e consultivo formado por representantes do Poder Público e da Sociedade
Civil, integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Promoção Social, em articulação
com a Secretaria de Estado da Juventude e do Esporte e Lazer, com a finalidade de
assessorar, estudar e propor diretrizes para a elaboração e efetivação das políticas
públicas da juventude.
Art. 2º - Compete ao COMJUV:
I. Propor, debater e encaminhar as diretrizes e instrumentos das políticas
públicas de juventude em consonância com a Secretaria de Estado da
Juventude e do Esporte e Lazer – SEJEL;
II. Propor e encaminhar diretrizes e normas para a implantação dos programas
a serem formulados pela Prefeitura Municipal;
III. Acompanhar e avaliar a execução das políticas públicas de juventude
recomendando as providencias necessárias ao cumprimento de seus
objetivos;
IV. Propor a elaboração de projetos de lei e normas gerais, bem como se
manifestar sobre propostas de criação e de alteração da legislação
pertinente ao desenvolvimento da juventude no âmbito municipal;
V. Respeitar as orientações e recomendações referentes à aplicação da Lei
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA;
VI. Propor a criação de instrumentos institucionais e financeiros para a gestão
da política municipal de juventude;
VII. Propor a criação de mecanismos de articulação entre os programas e os
recursos federais e estaduais que tenham o jovem como beneficiário;
VIII. Promover mecanismos de cooperação entre os governos da União, do
Estado e do município e a sociedade na formulação e execução das
políticas de juventude;
IX. Promover a integração da política de juventude com as políticas
socioeconômicas da União e Estado;

X. Promover a integração dos temas do Encontro Nacional e Estadual de
Juventude com os temas municipais;
XI. Dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões;
XII. Convocar e organizar, a cada dois anos, o Encontro/Fórum Municipal da
Juventude;
XIII. Propor a realização de estudos, pesquisas, debates, seminários ou cursos
afetos à política de juventude;
XIV. Incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional de
núcleos de juventude municipais;
XV. Elaborar e aprovar o seu regimento interno;
XVI. Fomentar e orientar o poder público local visando à elaboração da Agenda
Jovem do município estabelecendo metas e prazos, em conformidade com a
legislação vigente.
Art. 3º - O COMJUV será composto por oito membros titulares e seus respectivos
suplentes, obedecendo à seguinte a proporcionalidade:
I. Quatro representantes do Poder Público local, sendo dois membros
indicados pelo Executivo e dois membros pelo Legislativo;
II. Quatro membros indicados pela sociedade civil organizada.
Parágrafo Único – O critério de indicação dos membros previstos no inciso II será
definido pelas respectivas entidades mediante realização de assembléia.
Art. 4º - Os membros do COMJUV serão nomeados por ato do Prefeito Municipal
para mandato de dois anos, permitida uma recondução, e sua função não será
remunerada, sondo seu exercício considerado relevante para o serviço público.
Art. 5º - O COMJUV terá uma estrutura básica composto por:
I. Plenário;
II. Presidência;
III. Secretária-Executiva.
Parágrafo Único – em suas ausências e impedimentos, o presidente será
substituído pelo vice-presidente, e no impedimento deste pelo secretário-executivo.
Art. 6º - A Prefeitura Municipal proverá o apoio administrativo e os meios
necessários à execução dos trabalhos do COMJUV.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 11 de Agosto de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.233/2005, DE 11/08/2005.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a
proceder à aquisição de bem imóvel e dá
outras providências “.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à aquisição de
bem imóvel, com área aproximada de 5,00 h. (cinco hectares), até o valor de R$
70.000,00 (setenta mil reais) com localização próxima à cidade, destinando a futura
instalação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Coxim/MS.
Parágrafo Único – A aquisição que alude o “caput” deste artigo, dar-se-á em
estrita consonância com as estipulações contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, com as
alterações previstas na Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e demais legislações
correlatas.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado após ultimada à legalização
do imóvel perante o Registro Geral de Imóveis da Comarca a doá-lo a Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, com a destinação precípua de ali ser edificada a sede da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Coxim/MS.
Art. 3º - Fica concedido o prazo de 03 (três) anos a contar da vigência desta Lei,
para o termino da edificação da Universidade reportada no artigo anterior, cujo
descumprimento implicará na reversão à municipalidade da área objeto da doação.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial até o
limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal
de Coxim em vigor, conforme discriminado abaixo:
60..........................Secretaria Municipal de Educação
60101....................Secretaria Municipal de Educação
12..........................Educação
364........................Ensino Superior
0018......................Gestão de Ensino Superior
2073......................Apoio ao Estudante Universitário
449061..................Aquisição de imóveis

Parágrafo Único – Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial
de que trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1.964
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de Agosto de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.234/2005, DE 11/08/2005.
“Altera o Anexo Único da Lei nº 1.179/2004 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 1.179/2004 (Lei das
Diretrizes Orçamentárias) de 29/06/2004, nos programas abaixo identificados, as
seguintes ações:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
AÇÃO:

12 – Educação
364 – Ensino Superior
0018 – Gestão de Ensino Superior
Apoio ao Estudante Universitário

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

Gabinete do Prefeito., 11 de Agosto de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.235/2005, DE 11/08/2005.
“Altera a Lei Municipal 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 Municipal nº 1.030/2001, de 07
de Dezembro de 2001, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coxim, para
o Quadriênio de 2002 a 2005 no Programa 0018 – Gestão de Ensino Superior.

AÇÕES

-

Apoio ao Estudante Universitário
Aquisição de imóveis

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

Gabinete do Prefeito., 11 de Agosto de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.236/2005, DE 25/08/2005
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a
doar lotes provenientes de área de sua
propriedade e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à doação dos
lotes provenientes do fracionamento de área de sua propriedade que totaliza 8 .7108 há
(oito hectares, sete mil cento e oito metros quadrados) denominada Vila Bela II
desmembrada do remanescente da Gleba Bela, situada no perímetro urbano desta cidade
de Coxim/MS, constante na matrícula nº 15.991, do Registro de Imóveis da Comarca de
Coxim.
Parágrafo Único – A doação de que trata este artigo será destinada aos
ocupantes dos lotes e visa precipuamente as famílias ora ocupantes dos imóveis e
servirá como instrumento subsidiário à legalização do loteamento Vila Bela II visando a
sua conseqüente inscrição no registro de imóvel da comarca.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de Agosto de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.237/2005, DE 25/08/2005
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a
doar lotes provenientes de área de sua
propriedade e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à doação dos
lotes provenientes do fracionamento de área de sua propriedade que totaliza
32.898,35 m (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e oito metros e trinta e cinco
centímetros quadrados) denominada Vila Bela I devidamente desafetada pela Lei
Municipal 1.221/2005, de 30 de maio de 2005, situada no perímetro urbano desta cidade,
constante na matrícula nº 15.090, do Registro de Imóveis da Comarca de Coxim/MS.
Parágrafo Único – A doação de que trata este artigo será destinada aos
ocupantes dos lotes e visa precipuamente as famílias ora ocupantes dos imóveis e
servirá como instrumento subsidiário à legalização do loteamento Vila Bela I visando a
sua conseqüente inscrição no registro de imóvel da comarca.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 25 de Agosto de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.238/2005, DE 25/08/2005
“Declara de Utilidade Pública a Associação
Atlética Banco do Brasil - AABB, sediada
em Coxim-MS.”
MOACIR KOHL, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, a Associação Atlética Banco do Brasil,
designada pela sigla AABB, entidade civil, de caráter desportivo, social, cultural e
recreativa, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Coxim-MS, na Rua
Herculano Pena, nº 155 – Centro, CNPJ 03.510.534/0001-56.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 25 de Agosto de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.239/2005, DE 14/09/2005
“Altera e revoga dispositivos
Municipal
1.118/2003
e
dá
providências”.

da Lei
outras

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 alterado o inciso I e revogados os incisos XIII e XIV, do artigo 3º da
Lei Municipal nº 1.118/2003, de 17 de março de 2003, bem como, fica acrescentado ao
referido artigo, o inciso XV e o parágrafo sexto, que passam a ter as seguintes
redações:
Art. 3º - ...
III III IV VVI VII VIII IX XXI XII XIII XIV XV -

Secretaria Municipal de Assistência Social
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
revogado
revogado
entidades religiosas, tais como, centro espírita, igrejas evangélicas e
católicas.

Parágrafo 1º - ...
Parágrafo 2º - ...
Parágrafo 3º - ...
Parágrafo 4º - ...
Parágrafo 5º - ...

Parágrafo 6º - Poderão ser celebrados termos de parceria, com vista à
implementação dos objetivos e funções do COMAD, com associações de
moradores, pessoas física e jurídica, organizações não governamentais e clubes
de serviço, na qualidade de parceiros estratégicos, os quais não serão
considerados membros natos do Conselho, podendo, porem, participar de
reuniões, quando convocados, com direito à voz.
..........................................................................................................................................
Art. 2º - Fica alterado o artigo 4º da Lei que se refere o artigo anterior, que passa
a ter a seguinte redação:
Art. 4º - O COMAD será presidido por um dos seus membros titulares escolhidos
por seus pares para um mandato de 01 (um) ano, permitida uma recondução, auxiliado
por um Vice-Presidente, um Secretário Titular e um Suplente.
..........................................................................................................................................
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 16 de Setembro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.240/2005, DE 29/09/2005
“Dispõe sobre alienação de bens públicos e
dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar aos proprietários de
imóveis lindeiros, o imóvel com área de 2.149,20 m2 (dois mil, cento e quarenta e nove
metros e vinte centímetros quadrados) desafetado pela Lei Municipal nº 1.194, de 19 de
outubro de 2004, que constitui a área total da Alameda Santa Rita, localizada na rua
Joaquim Cardeal de Souza, bairro São Judas Tadeu, perímetro urbano desta cidade,
com a seguinte descrição:
Ao Norte:
com 144,00 m para os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
Ao Sul:
com 144,00 m para a rua Joaquim Cardeal de Souza
Ao Leste:
com 16,48 para a rua Voluntário da Pátria
Ao Oeste: com 13,37 m para a rua Pedro Mendes Fontoura
Parágrafo Único – a alienação de que trata o caput deste artigo, obedecerá a
forma preconizada no § 2º, do art. 108, da Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º - A área de que trata o artigo anterior para efeito de alienação, será
fracionada, de acordo com a respectiva metragem da testada do lote original.
Art. 3º - Os lindeiros da área objeto da alienação, terão prazo de um ano, para
exercer a opção de compra, findo o prazo, perderão o direito de preferência.
Art. 4º - Fica vedada a aplicação da Receita de Capital derivada da alienação da
presente Lei, que venha contrariar as disposições contidas no art. 44, da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 29 de Setembro de 2005.
Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.241/2005, DE 29/09/2005
“Fica o Poder Executivo autorizado a
estender o prazo para regularização do
loteamento Jardim Aeroporto e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estender o prazo para
regularização do loteamento Jardim Aeroporto até 20 de novembro de 2005, aos
adquirentes dos imóveis que participaram do Leilão Público Municipal nº 001/2004,
Processo Licitatório nº 047/2004, cuja alienação foi autorizada pelas Leis Municipais nºs:
919/99 e 1.187/2004.
Parágrafo Único – Para a regularização de que trata o caput deste artigo, o
adquirente deverá efetuar o pagamento do montante devido, em uma única parcela,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, alem de mais multa de mora de 2%
(dois por cento), a contar do inicio de sua inadimplência nos termos dos respectivos
contratos assinados, com o Município de Coxim.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a partir de 20 de agosto de 2005.

Gabinete do Prefeito., 29 de Setembro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.242/2005, DE 29/09/2005
“Dispõe sobre autorização para 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 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$ 20.000,00 (vinte mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de
Coxim, conforme discriminado abaixo:
60...............................Secretaria Municipal de Educação
60101.........................Secretaria Municipal de Educação
12................................Educação
362..............................Ensino Fundamental
0015............................Gestão do Ensino Fundamental
2070............................Curso de Qualificação na Área de Ensino
339036........................Pessoa Física
Fonte 03......................R$ 20.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 29 de Setembro de 2005.
Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.243/2005, DE 29/09/2005
“Dispõe sobre autorização para 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 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$ 1.000,00 (um mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de
Coxim, conforme discriminado abaixo:
60...............................Secretaria Municipal de Educação
60101.........................Secretaria Municipal de Educação
12................................Educação
361..............................Ensino Fundamental
0015............................Gestão do Ensino Fundamental
2070............................Curso de Qualificação na Área de Ensino
339030........................Material de Consumo
Fonte 03......................R$ 1.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 29 de Setembro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.244/2005, DE 29/09/2005
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a
Celebrar o Convênio com a APAE e dá
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Coxim, para transferência de
recursos no valor de R$ 73.316,00 (setenta e três mil, trezentos e dezesseis reais)
destinado ao Custeio para o funcionamento da aludida Associação.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrário.
.

Gabinete do Prefeito., 29 de Setembro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.245/2005, DE 29/09/2005
“Dispõe sobre autorização para 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 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$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura
Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo:
40......................................Secretaria Municipal de Promoção Social
40101................................Secretaria Municipal de Promoção Social
08......................................Assistência Social
244....................................Assistência Comunitária
0009..................................Assistência Social à Comunidade
2032..................................Assistência Social e Comunitária
339036..............................Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física
Fonte 01............................R$ 20.000,00
449051..............................Obras e Instalações
Fonte 01............................R$ 30.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º - Esta Lei entra
disposições em contrário.

em

vigor na data de sua publicação, revogadas as

Gabinete do Prefeito., 29 de Setembro de 2005.
Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.246/2005, DE 27/10/2005
“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 2006/2009”.
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 - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2006/2009, em
cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º,
da
Constituição Federal,
estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos,
indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesa de capital e
outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, constante no anexo I.
Art. 2º - As prioridades e metas para o ano de 2006 conforme estabelecido no Art.
3º da Lei nº 1.224/2005, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2006, estão
especificadas no Anexo I a esta Lei.
Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a
inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto
de Lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.
Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano
Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus
créditos adicionais, apropriando-se ao
respectivo programa, as modificações
conseqüentes.
Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder
Executivo
autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para
compatibiliza-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivas na lei
orçamentária anual.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e
respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações
contribuam para a realização do objetivo do programa.
Art. 6º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril
de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 27 de Outubro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.247/2005, DE 23/11/2005
“Altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 909/99,
de 11 de maio de 1999, 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 alterado o artigo 4º da Lei Municipal nº 909/1999, de 11 de maio de
1999, que passa a ter a seguinte redação.
Art. 4º - O representantes do Poder Público serão indicados pelo Prefeito
Municipal entre os servidores dos órgãos voltados à execução nas áreas de
Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer, Habitação, Gestão e
Desenvolvimento Social e Infra-Estrutura.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor
disposições em contrário.

na data de sua publicação, revogadas as

Gabinete do Prefeito., 27 de Outubro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.248/2005, DE 08/12/2005
“Estabelece na órbita Administrativa Municipal o
valor do Salário Família 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 - O Salário Família será devido, mensalmente, ao servidor ativo ou inativo
que perceber remuneração, subsídio ou proventos igual ou inferior a R$
623,44(seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), na proporção do
respectivo número de filhos ou equiparados de qualquer condição, nos termos desta Lei,
de até dezoito anos de idade ou inválidos.
Parágrafo Único – O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos
índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social.
Art. 2º - O valor da cota do Salário Família por filho ou equiparado de
qualquer condição, até dezoito anos de idade ou inválido de qualquer idade, é de :
I - R$ 21,27 (vinte e um reais e vinte e sete centavos), para o funcionário com
remuneração mensal não superior a R$ 414,78 (quatrocentos e quatorze reais e setenta
e oito centavos.)
II - R$ 14,99 ( quatorze reais e noventa e nove centavos), para o funcionário
com remuneração mensal superior a R$ 414,78 (quatrocentos e quatorze reais e setenta
e oito centavos.)
Art. 3º - Todas as importâncias que integrem a remuneração do servidor,
serão consideradas como parte integrante da remuneração do mês, exceto o 13º salário,
o adicional de férias, para efeito de definição do valor do Salário Família devido.
Parágrafo Único – O Salário Família será pago juntamente com a remuneração
mensal do servidor.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus
efeitos, a partir do dia 01 de outubro de 2005, revogadas as disposições em contrário, em
especial a Lei Municipal nº 771/94 de 03 de março de 1994
Gabinete do Prefeito., 08 de dezembro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.249/2005, DE 08/12/2005
“Dispõe sobre autorização para o Poder
Executivo Municipal abrir Crédito Especial
que menciona e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura
Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo:
40........................................Secretaria Municipal de Promoção Social
40101..................................Secretaria Municipal de Promoção Social
27........................................Desporto e Lazer
812......................................Desporto Comunitário
0014....................................Desenvolvimento do Esporte
2035....................................Atividades Desportivas
339041................................Contribuições
Fonte 02 .............................R$ 15.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1.964.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 08 de dezembro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.250/2005, DE 08/12/2005
“Dispõe sobre autorização para o Poder
Executivo Municipal abrir Crédito Especial
que menciona e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura
Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo:
30........................................Secretaria Municipal de Sustentável e Infraestrutura
30102..................................Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo
23........................................Comércio e Serviços
695......................................Turismo
0027....................................Programa de Turismo
2024....................................Manutenção das Atividades do Turismo
339039................................Outros Serviços de Terceiros -Pessoas Jurídica
Fonte 02 .............................R$ 70.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1.964
Art. 3º - Esta Lei entra
disposições em contrário.

em

vigor na data de sua publicação, revogadas as

Gabinete do Prefeito., 08 de dezembro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.251/2005, DE 15/12/2005
"Estima a RECEITA e fixa DESPESA do
Município de Coxim – MS, para o Exercício
de 2006".
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.
O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município
de Coxim - MS, para o exercício financeiro de 2006, estima à receita e fixa a despesas em
igual valor de R$ 30.508.390,00 (Trinta milhões, quinhentos e oito mil e trezentos e
noventa 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

RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita de Serviço s
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.372.700,00
2.483.200,00
792.280,00
2.000,00
18.000,00
24.637.500,00
470.900,00

TOTAL

R$

30.776.580,00

RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital

R$
R$
R$

1.500,00
193.440,00
50.000,00
1.890.500,00

TOTAL

R$

2.135.440,00

TOTAL RECEITAS

R$

32.912.020,00

F.P.M
I.P.I – EXPORTAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR 87/96
I.C.M.S.

R$
R$
R$

1.344.000,00
5.880,00
18.750,00
1.035.000,00

TOTAL

R$

2.403.630,00

TOTAL REDUTORES

R$

2.403.630,00

TOTAL LÍQUIDO

R$

30.508.390,00

REDUTORES

Art. 3º.
A DESPESA total do Orçamento ascende a R$ 30.508.390,00 (Trinta
milhões quinhentos e oito mil trezentos e noventa reais) importando o Orçamento Fiscal
em R$ 19.428.915,00 (Dezenove milhões quatrocentos e vinte e oito mi e novecentos e
quinze reais) e o Orçamento de Seguridade Social em R$ 11.079.475,00 (Onze milhões,
setenta e nove mil, quatrocentos e setenta 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
Despesas de Capital
Reserva de Contingência
TOTAL

R$
R$

25.070.600,00
5.437.790,00

R$

30.508.390,00

I - DESPESAS POR ÓRGÃOS
I -PODER LEGISLATIVO
01.101 Câmara Municipal
TOTAL

R$
R$

1.520.000,00
1.520.000,00

II - PODER EXECUTIVO
20 – Gabinete do Prefeito
20.101 – Gabinete do Prefeito
20.102 – Assessoria Jurídica
20.103 – Assessoria de Imprensa
20.104 – Fundo Mun. Inc. ao Turismo
20.105 – Fundo Mun. Desenv. Rural

30 – Secretaria de Desenv. Sust. e Infraestrutura
30.101 – Séc. Mun. Desenv. Sust. e Infraestrutura
40 – Secretaria Municipal de Promoção Social
40.101 – Secretaria Municipal de Promoção Social
40.102 – Fundo Municipal de Assistência Social
40.103 – Fundo Municipal do Bem Estar Social
40.104 – Fundo Munic. da Criança e do Adolescente
40.105 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
50 – Secretaria Municipal de Saúde Publica
50.101 – Fundo Municipal de Saúde
60 – Secretaria Municipal de Educação
60.101 – Secretaria Municipal de Educação
60.102 – FUNDEF
70 – Secretaria Municipal de Gestão
70.101 – Secretaria Municipal de Gestão
70.102 – Encargos Gerais do Município
90 – Instituto Previdência Serv. Mun. Coxim
90.101 - Instituto Previdência Serv. Munic. de Coxim
99 – Reserva de Contingência
99.999 – Reserva de Contingência
Total Despesas todas as Fontes

R$ 1.257.000,00
R$
541.000,00
R$
222.000,00
R$
220.000,00
R$
179.000,00
R$
95.000,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.609.600,00
5.609.600,00
2.334.000,00
1.092.000,00
521.000,00
147.500,00
10.000,00
563.500,00
6.375.775,00
6.375.775,00
7.729.225,00
5.576.725,00
2.152.500,00
3.020.590,00
2.536.500,00
484.090,00
2.412.200,00
2.412.200,00
250.000,00
250.000,00

R$

30.508.390,00

Art. 5º.
As Receitas e Despesas totais constantes deste Orçamento estão
previstas por Fonte de Recursos com o seguinte desdobramento:

Fonte de Recurso
001 – Recursos Ordinários
002 - Recursos do Estado
003 – Recursos da União
004 – Fontes Diversas

Receita

Despesa

24.009.790,00
1.732.000,00
4.711.600,00
55.000,00

24.009.790,00
1.732.000,00
4.711.600,00
55.000,00

Total

Art. 6º.

30.508.390,00

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por
cento) por anulação do total da Despesa fixada nesta Lei, nos termos do Art. 43 da Lei
Federal 4.320 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 42 Parágrafo Único,
artigo 43 inciso I e II da L.D.O. do Município de coxim – MS.
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.
III – Celebrar convênios e/ou termos de ajustes para conceder subvenções
sociais para entidades, CEINFS, escolas para atendimento pré-escolar, associações e
entidades sem fins lucrativos de caráter assistencial, filantrópico educacional, cultural e
desporto em geral, de acordo com a Lei Municipal nº 1.224/2005 de 16/06/2005, LDO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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 às 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 do IMCAS – Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de
Assistência Social, estima a Receita e fixa a Despesa para o Exercício 2.006, em R$
592.000,00 (Quinhentos e noventa e dois mil reais).

II – O orçamento do FUNRONDON – Fundo de Cultura, Desporto e Lazer,
estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2006, em R$ 537.000,00
(Quinhentos e trinta e sete 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 e II do Art. 8º.
Art. 10.
Esta Lei entra
disposições em contrário.

vigor

em

1º de janeiro de 2006, revogadas as

Gabinete do Prefeito., 15 de dezembro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.252/2005, DE 15/12/2005
“Autoriza o Poder Executivo a contratar
financiamento junto a União, por meio da
Caixa Econômica Federal, na qualidade de
Agente Financeiro, a oferecer garantias
e dá outras providências correlatas.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair e garantir financiamento
junto à União, através da Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 379.431,00
(trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais), obedecidas as demais
prescrições legais à contratação de operações da espécie.
Parágrafo Único – Os recursos resultantes da operação de crédito autorizada
neste artigo são provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e
serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante do Programa
Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM).
Art. 2º - Para garantia do principal e encargos do financiamento, fica o Poder
Executivo autorizado a ceder ou transferir à União, em caráter irrevogável e irretratável, a
título pró solvendo, os créditos provenientes das receitas a que se referem os artigos 156,
158 e 159, inciso I, alínea “b”, e § 3º, da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O procedimento autorizado no “caput” deste artigo somente
poderá ser adotado na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das obrigações
pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a Caixa Econômica Federal autorizada a
requerer, em nome da União, a transferência dos referidos recursos para quitação do
débito.
Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito serão consignados como
receita no Orçamento do Município ou em Créditos Adicionais.

Art. 4º - O orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos
necessários ao atendimento da contrapartida financeira do município no Projeto e das
despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da
operação de crédito autorizada por esta Lei.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 15 de dezembro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2005, DE 15/12/2005
“Dispõe sobre autorização para 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 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$ 30.000,00 (Trinta mil reais) no Orçamento Programa da Prefeitura
Municipal de Coxim, conforme discriminado abaixo:
60...............................Secretaria Municipal de Educação
60101.........................Secretaria Municipal de Educação
12................................Educação
361..............................Ensino Fundamental
001.............................Gestão do Ensino Municipal
2069...........................Manutenção de Ensino Fundamental
339039.......................Outros serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas
Fonte 03.................. ..R$ 15.000,00
339032 ......................Material de distribuição gratuita
Fonte 03 ....................R$15.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados para dar cobertura ao Crédito Especial de que
trata o artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial de dotações
orçamentárias, na forma prevista no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito., 15 de dezembro de 2005.
Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

LEI MUNICIPAL Nº 1.254/2005, DE 15/12/2005
“Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº
1.214/2005, de 17 de março de 2005,
acrescendo-lhe um parágrafo 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 - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.214/2005, de 17 de março de 2005,
passa ter a seguinte redação :
...........................................................................................................................................
Art. 1º - Fica criado o Centro de Educação Infantil, no município de Coxim – MS.
Parágrafo Único – O Centro que alude o caput deste artigo, denominar-se-à
Centro de Educação Infantil Ildon Torquato Ribeiro.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito., 15 de dezembro de 2005.

Moacir Kohl
Prefeito Municipal
Coxim/MS

