
             

   ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  -    PREFEITURA MUNICIPAL DE  COXIM 
 

 
 

          LEI MUNICIPAL  Nº. 1.556/2012, DE 15/02/2012 
 
 

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

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a Abrir Crédito Especial 

no valor de R$ 259.836,32 (duzentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e trinta 
e seis reais e trinta e dois centavos), no Orçamento Programa do Município, em 
vigor, aprovado através da Lei Municipal n° 1.546/2011 conforme discriminado:  
 
40.104 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
08        – Assistência Social 
243      – Assistência a Criança e ao Adolescente 
0005      – AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA 
2130      – Implantação e Manutenção do Programa Amigo de Valor   

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.1.90.11 – Pessoal Civil  28 80.000,00 
3.3.90.14 – Diárias Civil 28 16.500,00 
3.3.90.30 – Material de Consumo 28 27.000,00 
3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção 28 6.000,00 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica  

28 1.200,00 

4.4.90.51 – Obras e Instalações 28 128.136,32 

4.4.90.52 -  Equipamentos e Material Permanente 28 1.000,00 

TOTAL ........................................................................ 259.836,32 
 
Art.2º- Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial , será 

o previsto do incisos III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal Nº 4320/64. 
 
Art.3º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação revogadas as 

disposições em contrário. 
 

  Gabinete da Prefeita Municipal,  15 de fevereiro de 2012. 
 
 

      DINALVA MOURÃO 
                                       Prefeita Municipal de Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.557/2012, DE 15/02/2012 
 

“Altera a Lei n.º 1.443/2009, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Coxim para o quadriênio de 2010 
a 2013.” 
 

 
A Prefeita Municipal do Município de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 
Municipal de Coxim/MS aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1o.  - Fica acrescentado na a Lei n.º 1.443/2009, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Coxim para o quadriênio de 2010 a 2013,a ação 
abaixo deiscriminada: 
 

OBJETIVO: 
 
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CÓDIGO UNIDADE: 20.104 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 
FUNÇÃO: Assistência Social 
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08 
SUBFUNÇÃO: Assistência a Criança e ao Adolescente 
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243 
PROGRAMA: Ação Social e Promoção Humana 
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005  
ATIVIDADE: Implantação e Manutenção do Programa Amigo de Valor 
Código da Atividade: 2130 
IDENTIFICAÇÃO:  
Apoio ao mediante termo de parceria jcom o Banco Santander, visando o 
mapeamento e diagnostico de violação de direito da Criança e do 
Adolescente.    
 
META FISICA 
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 
50 Criança e Adolescente 
META POR EXERCÍCIO 

2010 2011 2012 2013 META PPA 

0,00 0,00 259.836,32 150.000,00 409.836,32 

 
 



 

                                                          
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 

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

 
 

 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  15 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.558/2012, DE 15/02/2012 
 
 

 
    “Institui o Programa IPTU Cidadão no Município  
                                    de Coxim - MS.” 
 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica instituído o Programa IPTU CIDADÃO com o objetivo de valorizar o 
contribuinte que, por 4 (quatro) anos consecutivos, quitar o Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU e demais tributos lançados na respectiva inscrição imobiliária, 
dentro do prazo previsto no carnê de lançamento e não possuir nenhum débito inscrito 
em dívida ativa neste período. 
 



 Art. 2º - O Programa IPTU CIDADÃO visa premiar com bônus, o contribuinte 
inscrito no Cadastro Imobiliário que pagar, à vista ou parcelado, o seu IPTU e demais 
tributos até o final de cada ano. 
 
 § 1º - O bônus de que trata este artigo consiste em conceder ao contribuinte 
adimplente 2,5% (dois e meio por cento) ao ano, até o limite de 10% (dez por cento), 
devendo este percentual limite ser descontado no lançamento do IPTU do ano 
imediatamente seguinte àquele em que completar 4 (quatro) anos consecutivos de 
quitação dos tributos lançados no Cadastro Imobiliário.  
 
 § 2º - O não-pagamento dos tributos, mencionados neste artigo, de um 
determinado ano, antes de completar os 4 (quatro) anos consecutivos, acarretará a 
perda do bônus acumulado, podendo ser reiniciada a contagem do bônus a partir da 
nova adimplência do contribuinte.  
 
 § 3º - Concedido o bônus de 10% (dez por cento), inicia-se nova contagem a 
partir do ano em que foi concedido o desconto do lançamento do IPTU, inclusive, desde 
que cumpridas as exigências previstas no “caput” deste artigo.  
 
 § 4º - O bônus relativo ao exercício de 2012 somente será concedido ao 
contribuinte, que não possuir débito na data da publicação desta Lei Complementar.  
 
 § 5º - Em nenhuma hipótese o bônus será transferido para outra inscrição 
imobiliária ou convertido em espécie para pagamento ao contribuinte, posto que o 
mesmo somente será concedido através de desconto no lançamento do IPTU.  
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 Art. 3º. Esta Lei  entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  15 de fevereiro de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.559/2012, DE 15/02/2012 
 
 

Institui o Programa de Recuperação Fiscal do 
Município de Coxim - MS - REFIS 2012.” 

 
 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º. Fica instituído o PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS no 
âmbito do Município de Coxim – MS, destinado a promover a regularização dos créditos 
da Fazenda Pública Municipal, decorrentes de débitos fiscais de pessoas física e 
jurídica, inscritos ou não em divida ativa, relativos a Imposto Sobre Serviços – ISSQN, 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Alvarás e Taxas diversas de competência 
de criação e arrecadação do Município, devidos até 31 de Dezembro de 2011 e outros 
débitos de natureza não tributária, desde que vinculados à uma indicação fiscal ou 
numero fiscal, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a 
ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não de outros débitos de natureza não 
tributaria, desde que, vinculados à uma indicação fiscal ou numero fiscal inscritos em 
dívida ativa. 
 
 Art. 2º. O REFIS abrange os créditos fiscais da Fazenda Pública Municipal, 
constituídos até 31 de Dezembro de 2011, inscritos ou não em dívida ativa, que se 
encontrem em fase de cobrança administrativa ou judicial, com exigibilidade suspensa 
ou não, inclusive aqueles que se encontram com parcelamento ativo, atrasados ou não, 
que poderão ser renegociados nos termos desta lei pelo restante que falta para 
pagamento. 
 
 Art. 3º. Os contribuintes com débitos já parcelados administrativamente ou no 
bojo de execuções fiscais Municipais, poderão aderir ao REFIS no que tange ao saldo 
remanescente, apurado de acordo com a porcentagem paga do valor devido, mediante 
pagamento à vista ou novo parcelamento. 
  
 Art. 4º.  O parcelamento poderá se efetuado em parcelas mensais e sucessivas, 
da seguinte forma: 
 
 I – à vista; 
         II - em 06 parcelas fixas, acrescidas de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês; 
 III – em 12 parcelas fixas, acrescidas de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês; 
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 § 1º - O valor das parcelas por inscrição municipal ou indicação fiscal não poderá 
ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) em relação a débitos do Imposto Sobre Serviços 
em lançamentos sujeitos a homologação e de R$ 50,00 (cinqüenta reais) no que se 
referirem aos demais débitos. 
 
 § 2º - Tratando-se de débito inscrito em dívida ativa, ajuizado para cobrança 
executiva, o pedido de parcelamento deverá, ainda, ser instruído com o comprovante 
do pagamento das custas judiciais suspendendo-se a execução, por solicitação da 
Procuradoria Jurídica do Município, até a quitação do parcelamento. 
 
 § 3º - Os honorários advocatícios integrarão a composição dos valores das 
parcelas. 
 
 § 4º - Para os débitos de ISSQN ajuizados de valor igual ou superior à R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), o requerimento deverá ainda ser instruído com a prova de 
oferecimento de suficientes bens em garantia ou fiança. 
 
 § 5º - As parcelas vencerão no dia 20 (vinte) de cada mês. 
 
 § 6º - A suspensão da exigibilidade, para fins de expedição de certidões, será 
reconhecida após comprovação do pagamento da primeira parcela. 
 
 § 7º - Não são passíveis do parcelamento através deste programa os débitos de 
empresas optantes do regime do Simples Nacional instituído pela Lei Complementar nº 
123, de 2006, relativos a fatos geradores ocorridos a partir da data da opção. 
 
 Art. 5º. Ao contribuinte que optar pelo pagamento parcelado e que efetuar a 
quitação através do sistema do Município de débito automático em conta corrente, 
dentro dos prazos fixados, nas instituições financeiras credenciadas junto ao município, 
será concedido desconto sobre os juros, incidente sobre cada parcela. 
 
 § 1º - A primeira parcela, mesmo dos contribuintes que optarem pelo débito 
automático, deverá ser recolhida através do Documento de Arrecadação Municipal – 
DAM em até 02 (dois) dias após a data de adesão. 
  
 § 2º - O desconto mencionado no caput deste artigo é aplicável somente aos 
contribuintes que efetuarem o recolhimento de todas as parcelas, com exceção da 
primeira, através do sistema de débito em conta corrente mencionado no caput deste 
artigo. 
 
 Art. 6º. O REFIS beneficiará o contribuinte através da dispensa integral ou 
parcial dos encargos, juros, multas e correções monetárias acrescidos aos débitos 
tributários, que variará de acordo com as seguintes formas de pagamento: 
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 I – Para quitação a vista até o dia 20 de Abril de 2012, o contribuinte será 
beneficiado com desconto de 100% (cem por cento) dos encargos, multas, juros e 
correções, recolhendo apenas o valor líquido do respectivo tributo, desde que 
abrangido pelo REFIS. 
 
 II – Para parcelamento, em 06 (seis) vezes, o contribuinte será beneficiado com 
desconto de 80% (oitenta por cento) dos encargos, multas, juros e correções, 
parcelando o restante, desde que abrangido pelo REFIS. 
 
 III – Para parcelamento, em 12 (doze) vezes, o contribuinte será beneficiado 
com desconto de 50% (cinqüenta por cento) dos encargos, multas, juros e correções, 
parcelando o restante, desde que abrangido pelo REFIS. 
 
 Art. 7º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do contribuinte em débito com 
o fisco municipal, seja pessoa física ou jurídica, que a partir da formalização da opção 
fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento descrito no artigo 4º. 
 

Parágrafo Único - O contribuinte terá até o dia 20 de Abril de 2012 para aderir ao 
REFIS Municipal, podendo ser prorrogado através de Decreto do Poder Executivo. 

 
 Art. 8º. A opção pelo REFIS Municipal, implica aos contribuinte assumir as 
seguintes obrigações: 
 
 I – Confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos fiscais 
abrangidos pelo programa; 
 II – Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei; 
 III – Cumprimento regular das parcelas do débito consolidado. 
 
 § 1º - A opção pelo REFIS exclui qualquer outra forma de parcelamento antes 
efetuado pelo contribuinte, seja administrativo ou judicial, de acordo com o montante 
faltante para pagamento, ressalvadas as parcelas já pagas. 
 
 Art. 9º. Efetuada a negociação de débitos fiscais através do REFIS, o 
contribuinte beneficiado fica impedido de celebrar novo parcelamento administrativo 
até a total quitação das parcelas assumidas pelo programa. 
 
 Art. 10. Em caso de débito parcelado pelo REFIS, o atraso de 02 (duas) parcelas 
sucessivas ou 03 (três) alternadas implicará no cancelamento automático do 
parcelamento, e na perda dos benefícios fiscais dispostos nos incisos I, II e III do 
artigo 6º, desta Lei, restabelecendo os valores e condições anteriores ao parcelamento, 
deduzindo-se os valores pagos até a data de cancelamento. 
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 § 1º - O cancelamento do parcelamento por culpa do contribuinte implicará na 
execução judicial do credito remanescente, ou no prosseguimento da ação judicial em 
caso de execuções já ajuizadas, ou ainda, na inscrição em divida ativa, caso ainda não 
tenha sido feito. 
 
 § 2º - O atraso no pagamento de qualquer parcela provoca o acréscimo de multa 
no percentual de 0,1% (um centésimo por cento) por dia de atraso no valor da parcela, 
limitada ao percentual máximo de 3% (três por cento) ao mês, além de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
 
 Art. 11. O gozo dos benefícios instituídos por esta Lei não confere direito a 
restituição ou compensação de importância já paga, seja a que título for, sendo que 
seus efeitos não retroagirão em hipótese alguma. 
 
 Art. 12. Os débitos fiscais consolidados pelo REFIS serão recolhidos ao tesouro 
Municipal através de DAM-Documento de Arrecadação Municipal, emitido pela 
Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, através da gerencia  competente, após 
assinatura do Termo de Adesão ao Programa do REFIS, previamente disponibilizado 
pelo órgão responsável pelo programa. 
 
 Art. 13. As despesas decorrentes da execução do Programa REFIS serão 
suportadas por dotações orçamentárias próprias do Município e suplementadas caso 
seja necessário. 
 
 Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  15 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.560/2012, DE 24/02/2012 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR O 
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA 
PRODUTIVA DA AQUICULTURA FAMILIAR, BEM COMO 
UTILIZAR RECURSOS NA PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO E 
INCENTIVO À ATIVIDADE. 

 
 

               A PREFEITA 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 criar o Programa 

Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aqüicultura Familiar, bem como 
utilizar recursos da Secretaria Municipal de Governo para promover ações de apoio e 
incentivo a atividade da piscicultura na fase de implantação (construção de tanques), 
visando aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais mediante a projetos 
específicos. 

 
Art. 2°- Os recursos utilizados deverão ser ressarcidos ao município pelos 

produtores na forma de (devolução integral em espécie; devolução  percentual em 
espécie; em produto para instituições municipais; em óleo diesel ...etc), após o 
primeiro ciclo de produção. 

 
Art. 3° - Esses valores retornarão aos cofres públicos e formarão um fundo para 

utilização de outros produtores na continuidade do programa. 
 
Art. 4º - O valor utilizado pelos produtores terá um custo de 1 % ao ano. 
 
Art. 5º - Os beneficiários do programa deverão ser produtores proprietários ou 

arrendatários de estabelecimentos rurais, assentamentos, pescadores, quilombolas e 
moradores ribeirinhos dentre outros, localizados no Município de Coxim-MS. 

 
Art. 6º - Os agricultores que desejarem participar do programa devem se 

enquadrar nos parâmetros de classificação do Programa Nacional de Agricultura 
Familiar (PRONAF) do Governo Federal. 

 
Art. 7° - Cada produtor terá direito a 100 horas de máquinas, sendo utilizado o 

equipamento da prefeitura para a construção e adequação dos tanques. 
            Art. 8º - Os valores cobrados serão estipulados através do preço do óleo diesel 
no mercado, considerando um consumo médio de 10 (dez) litros por hora. 
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Parágrafo primeiro – Os valores estipulados no artigo 7º poderão sofrer 

alteração conforme o valor de mercado dos produtos utilizados para implantação ou 
adequação da atividade. 

 
Parágrafo segundo – O valor cobrado corresponderá somente ao óleo diesel 

utilizado no serviço, não sendo computado o tempo utilizado de 
horas/máquina.(Observar artigo 4°) 
 

Art. 9º - Os produtores inscritos no programa passarão por uma seleção onde 
um comitê gestor municipal, de forma isonômica, definirá quais famílias serão 
beneficiadas, e também avaliará se o referido serviço não causará danos ao meio 
ambiente.  
 

Parágrafo Único - O comitê gestor municipal será constituído pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural, Prefeitura Municipal, entidades de extensão rural 
e entidades representativas do setor. 
 

Art. 10 - Os recursos que comporão o programa referido serão oriundos do 
projeto de atividade de desenvolvimento da piscicultura do município, previsto no 
Orçamento Municipal e de recursos conveniados com outros entes federados. 
 

Parágrafo Único - O número de produtores beneficiados será estipulado 
conforme disponibilidade de recursos que comporão o programa. 

 
Art. 11 - Como forma de incentivo aos produtores, a Prefeitura Municipal 

oferecerá um curso profissionalizante na área da piscicultura e aqueles que tiverem sua 
presença confirmada através de certificado com freqüência mínima de 90% (noventa 
por cento), terão um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na subvenção dos 
custos de implantação ou adequação do projeto, na devolução do recurso utilizado.  

 
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrario. 
 

 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  24 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.561/2012, DE 24/02/2012 
 
 
 

“Declara de Utilidade Pública o CENTRO DE 
RECUPERAÇÃO RECOMEÇO.” 

 
 
 DINALVA MOURÃO, Prefeita Municipal de Coxim, Estado de Mato 

Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, o Centro de Recuperação 

Recomeço,  entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com duração por 
tempo indeterminado, com sede e foro no Município de Coxim-MS, localizada na 
Avenida Mato Grosso do Sul, nº 1954,  CNPJ nº  13.968.176/0001-83.  

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

disposições em contrário. 
 
 

  Gabinete da Prefeita Municipal,  24 de fevereiro de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.562/2012, DE 09/03/2012 
 

 
         “Autoriza a doação de imóveis e dá outras providências”. 



 
 
 A PREFEITA 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 a doação ao 
Estado de Mato Grosso do Sul, um lote de terreno irregular urbano, matricula nº 
25.060, sob o nº E1-B (desmembrado), da quadra nº 07, com área de 5.000,00m2, 
frente para a Rua General Mendes de Moraes, com 8,30m para a esquina mais 
próxima com a Avenida Mato Grosso do Sul, lado direito (par), dentro dos seguintes 
limites e confrontações: 
 
 Ao Norte: (frente) com 10,00 m para o lote nº E2 e 80,00m para a Rua 
General Mendes de Moraes. 
 Ao Sul: (fundo) com 90,00m para o  lote E1-A remanescente. 
 Ao Leste: (lado direito) com 20,00m para o lote nº D2 e 40,00m para o lote 
nº E2. 
 Ao Oeste: (lado esquerdo) com 60,00m para os lotes nº E1-A remanescente e 
E1-C desmembrado. 
  
 Parágrafo Único – A doação que alude o caput deste artigo, se destina à 
construção da nova Sede do Fórum da Justiça Estadual na Comarca de Coxim-MS. 
 
 Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 03 (três) anos após a sanção desta lei, 
para o inicio da obra mencionada no artigo anterior, cujo descumprimento implicará 
em reversão automática do bem imóvel ao  domínio do município de Coxim-MS. 
  

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 Gabinete da Prefeita Municipal,  09 de março de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.563/2012, DE 09/03/2012 
 
 

“Autoriza a doação de imóveis e dá outras providências”. 
 

 



 A PREFEITA 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 a doação à 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul, de um lote de 
terreno irregular urbano, matricula nº 25.061, sob o nº E1-C (desmembrado), da 
quadra nº 07, com área de 398,77,00m2, frente para a Rua General Mendes de Moraes, 
com 32,97m para a esquina mais próxima com a Rua Barão de Rio Branco, lado direito 
(par), dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
 Ao Norte: (frente) com 8,30 m para a Rua General Mendes de Moraes e  
                         2,23m para a Avenida Mato Grosso do Sul. 
 Ao Sul: (fundo) com 10,00m para o  lote E1-A remanescente. 
 Ao Leste: (lado direito) com 40,00m para o lote nº E1-B desmembrado. 
 Ao Oeste: (lado esquerdo) com 28,56m para o lote nº E1-A  
                         remanescente. 
  
 Parágrafo Único – A doação que alude o caput deste artigo, se destina à 
construção da  Sede da 9ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil do  município. 
 
 Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 03 (três) anos após a sanção desta lei, para 
o inicio da obra mencionada no artigo anterior, cujo descumprimento implicará em 
reversão automática do bem imóvel ao  domínio do município de Coxim-MS. 
  

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 Gabinete da Prefeita Municipal,  09 de março de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
                                                       
 
 
 
 
 
 

 
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.564/2012, DE 04/04/2012 
 
 



“ Dá denominação ao Loteamento Conjunto Residencial Bem-Te-Vi 
a área inscrita na matricula 21.428 e dá outras providências”. 

 
 
 
 A PREFEITA 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  -  Passa a denominar-se Loteamento Conjunto Residencial Bem-
Te-Vi, o imóvel matriculado sob o nº 21.428, cuja descrição da localização, se faz 
do seguinte modo: 
 
 I – um lote de terreno urbano localizado próximo a quadra nº 57, ao lado 
esquerdo da BR 163, no sentido Coxim-Campo Grande, no bairro Nova Coxim, 
nesta cidade, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
 Ao norte: (lado direito):com 110,54m – dividindo com as terras de Albertino A. 
Gomes e outros. 
 Ao sul; (lado esquerdo): com 22,00m para a Rua 5 e 45,50m dividindo com 
terras de Albertino A. Gomes. 
 Ao leste: (Frente): com 102,00m para a Rua 3 e 233,00m para a Rua 5. 
 Ao oeste: (Fundo): com 356,81m dividindo com terras de Albertino A. Gomes 
 
 Art. 2º - Ao Loteamento que alude o art. 1º, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a parcelá-lo em lotes urbanos, destinados ao Programa de Habitação de 
Interesse Social. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 Gabinete da Prefeita Municipal, 04 de abril de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 

                                                            
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.565/2012, DE 04/04/2012 
 

 



“Dá denominação ao Loteamento Conjunto Residencial 
das  Perdizes a área inscrita na matricula 24.490 e dá 
outras  providências”. 

 
 
 A PREFEITA 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  -  Passa a denominar-se Loteamento Conjunto Residencial das 
Perdizes, o imóvel matriculado sob o nº 21.428, cuja descrição da localização, se 
faz do seguinte modo: 
 
 I – um lote de terreno urbano denominado X-A1B desmembrado, com área de 
11.200,00m2, situado na esquina da Rua Brasília com a Rua Tobias, no Jardim São 
Paulo, lado esquerdo (impar), dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
 Ao norte: (lado esquerdo): com 134,05m  para o lote X-A1A 
(remanescente).  
 Ao sul; (lado direito): com 179,56  para a Rua Tobias. 
 Ao leste: (Frente):  com 71,40m para a Rua Brasília. 
 Ao oeste: (Fundo):  com 84,67m para a Rua verônica Tobias 
 
 Art. 2º - Ao Loteamento que alude o art. 1º, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a parcelá-lo em lotes urbanos, destinados ao Programa de Habitação de 
Interesse Social. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 Gabinete da Prefeita Municipal, 04 de abril de 2012. 
 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 

                                                            
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.566/2012, DE 04/04/2012 
 

 



“Dá denominação ao Loteamento Conjunto Residencial 
Inhumas  a área inscrita na matricula 23.796 e dá outras 
providências”. 

 
 
 A PREFEITA 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  -  Passa a denominar-se Loteamento Conjunto Residencial 
Inhumas, o imóvel matriculado sob o nº 23.796, cuja descrição da localização, se 
faz do seguinte modo: 
 
 I – um lote de terreno urbano denominado 01/A, da quadra nº 76, com área 
de 24.900,00m2, frente para a Rua Fortaleza, lado direito (par), esquina com a Rua 
Terenos, no Loteamento denominado Piracema, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
 
 Ao norte: (lado esquerdo): com 234,00m para a Rua Terenos.  
 Ao sul: (lado direito): com 264,00m para a Rua Xavante. 
 Ao leste: (frente): com 100,00m para a Rua Fortaleza. 
 Ao oeste: (fundo): com 105,00m para terras de Bento Pereira Leite 
 
 Art. 2º - Ao Loteamento que alude o art. 1º, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a parcelá-lo em lotes urbanos, destinados ao Programa de Habitação de 
Interesse Social. 

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

disposições em contrário. 
 
 
 Gabinete da Prefeita Municipal, 04 de abril de 2012. 
 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 

 

                                                            
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.567/2012, DE 04/04/2012 
 
 



“Dá denominação ao Loteamento Conjunto Residencial Buriti a 
 área inscrita na matricula 24.606 e dá outras 
providências”. 

 
 
 A PREFEITA 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  -  Passa a denominar-se Loteamento Conjunto Residencial Buriti, 
o imóvel matriculado sob o nº 24.606, cuja descrição da localização, se faz do 
seguinte modo: 
 
 I – um lote de terreno sob o nº 01/A remembrado, com área de 8.812,63m2, 
quadra nº 17, frente para a Rua dos Anjos, esquina com a Rua Afonso Costa 
Campos, lado esquerdo (impar), dentro dos seguintes limites e confrontações: 
 
 Ao norte: (fundo): com 78,79m  sendo em 4 partes em linhas quebradas 
com 19,79m para o lote nº 08-B, 14,00m para a Rua da COHAB, 20,00m para o 
lote nº 09 e 25,00m para a Rua da COHAB.  
 Ao sul; (frente): com 179,56m  para a Rua dos Anjos. 
 Ao leste: (lado esquerdo):   com 97,00m para os lotes nº 03, 04, 05, 06, 07, 
08-B, 30,00m para o lote nº 08-B e 30,00m para o lote nº 09. 
 Ao oeste: (lado direito): com 30,00m para o lote nº 09 e 127,00m para a 
Rua Afonso Costa Campos. 
 
 Art. 2º - Ao Loteamento que alude o art. 1º, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a parcelá-lo em lotes urbanos, destinados ao Programa de Habitação de 
Interesse Social. 

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

disposições em contrário. 
 

 
 Gabinete da Prefeita Municipal, 04 de abril de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 

                                                            
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.568/2012, DE 04/04/2012 
 
 
 



“Dá nova redação ao Artigo 1º da Lei 1.540/2011,  e dá outras 
providências”. 

 
 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 

e ela sanciona a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Fica alterado o Artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.540/2011, de 09 de 

novembro de 2011, que passa a ter a seguinte redação:  

 

 Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos desta Lei, 

autorizado a proceder a doação de até 200 lotes localizados na área desmembrada 

01 – Vila Bela III, constantes na matricula nº 15.990, do Cartório de Registros de 

Imóveis da Comarca de Coxim-MS. 

 

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

disposições em contrário. 

 
 
 
        Gabinete da Prefeita Municipal, 04 de abril de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
  

 
 
 

                                                            
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.569/2012, DE 12/04/2012 
 

 
 



Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis públicos aos 
beneficiários do Programa de Habitação Crédito Associativo 
Imóvel na Planta e dá outras providências. 

 
 
 A PREFEITA 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 Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar 
imóveis de seu domínio, situados no Loteamento Conjunto Residencial das Perdizes, 
constante da matrícula nº 24.490, devidamente registradas no serviço notarial e de 
registro desta comarca, para implementação do Programa de Habitação Crédito 
Associativo Imóvel na Planta desenvolvido por intermédio da Caixa Econômica 
Federal e do município de Coxim-MS. 

 
Art. 2º.  Os imóveis de que trata o artigo 1º desta lei, serão transferidos aos 

mutuários do Programa de Habitação Crédito Associativo Imóvel na Planta, e pagos 
a municipalidade por intermédio da Caixa Econômica Federal, responsável pela 
seleção dos contemplados. 

 
Art. 3º.  A alienação dos imóveis pertencentes à municipalidade será 

precedida de avaliação realizada pela comissão de avaliação imobiliária do 
município de Coxim-MS. 

 
Art. 4º.  Os imóveis alienados nos termos desta lei destinar-se-ão, 

exclusivamente, aos beneficiários do Programa de Habitação Crédito Associativo 
Imóvel na Planta junto a Caixa Econômica Federal, na construção de 47 unidades 
habitacionais, localizados no loteamento Conjunto Residencial das Perdizes. 

 
Art. 5º.  O mutuário contemplado somente receberá a escritura pública de 

compra e venda junto ao Município de Coxim, após a efetiva comprovação da 
quitação dos respectivos valores. 

 
Art. 6º.  Fica dispensada a realização de certame licitatório, tendo em vista o 

relevante interesse público e a prescrição constante do art. 17, inciso I, alínea “f”, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

                                                            
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

 
 
 
Art. 7º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
        Gabinete da Prefeita Municipal, 12 de abril de 2012. 



 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.570/2012, DE 18/04/2012 
 
 

 “Autoriza a desafetação de área institucional 
e dá outras providências”. 

 
 



 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
desafetação da área institucional passando a fazer parte da Municipalidade, o 
imóvel adiante descrito: Terreno urbano denominado Lote nº 02 (AREA 
INSTITUCIONAL), com área de 1.866,27 m2, quadra nº 51, localizada no Bairro Vila 
bela III, frente para a Avenida Frei Cirino João Primon, com 10,00m para a esquina 
mais próxima com a rua Projetada 12, lado esquerdo (impar), nesta cidade, dentro 
dos seguintes limites e confrontações: 
  

Ao Norte  (Fundo): com  38,00m para a Rua Projetada 12 
Ao Sul  (Frente): com  37,94m para a Avenida Frei Cirino João Primon  
Ao Leste: (Lado direito): com 54,07m dividindo com os Lotes nº 03 e 05 
Ao Oeste  (Lado esquerdo): com 44,95m para o Lote nº 01 
 

 Parágrafo Único – A desafetação da área de que trata esse artigo se destina  
a legalização de futuro  procedimento administrativo de doação de interesse publico 
e social a ser implementado  pelo Governo Municipal. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
        Gabinete da Prefeita Municipal, 18 de abril de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       



 
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.571/2012, DE 09/05/2012 
 
 

“Autoriza a doação de bens e dá outras providências”. 
 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a doação à 
Associação Amigos Voluntários e Colaboradores, entidade jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública, com sede nesta cidade, do bem 
imóvel abaixo especificado:  
 

Lote de terreno urbano, matrícula nº 25.213, sob o lote 02-A (dois) da quadra 51 
(cinqüenta e um), denominado área desmembrada com 1.000,01 m², com os 
seguintes limites e confrontações:  

 
 Ao Norte: (fundo) com 38,01 m divisando com os lotes 02-B, 02-C, 02-D  
                        e lote 02-E. 
 Ao Sul: (frente) com 37,94m  divisando com Av. Frei Cirino J. Primon. 
 Ao Leste: (lado esquerdo) com 31,05m divisando com lotes nº 03 e 05. 
 Ao Oeste: (lado direito) com 22,00m divisando com lote 01. 
  
 Parágrafo Único – A doação que alude o caput deste artigo, se destina à 
construção da  Sede própria da AAVC – Associação Amigos Voluntários e 
Colaboradores. 
 
 Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos após a sanção desta lei, para 
o inicio da obra mencionada no artigo anterior, cujo descumprimento implicará em 
reversão automática do bem imóvel ao  domínio do município de Coxim-MS. 
  

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 Gabinete da Prefeita Municipal,  09 de maio de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 



                                                            
                                           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
 

LEI MUNICIPAL  Nº. 1.572/2012, DE 16/05/2012 
 
 
 

“Autoriza a firmar Termo Cessão        de Uso 
de veiculo com o COINTA e dá outras 
providências”. 
 
 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo 
Cessão de Uso do veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex, pertencente a frota Municipal, 
placa HQH 6432- chassi 9BD1580276476621, com o Consorcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Taquari – COINTA 
 
 §1º – A finalidade da Cessão de uso do veiculo da frota municipal que alude 
o “caput” deste artigo é a de auxiliar os desenvolvimentos das atividades objeto do 
Convenio nº 003/2011 – CRESCER NO CAMPO, firmado entre a Prefeitura Municipal 
e o COINTA. 
 
 §2º  – Fica estabelecido o prazo de duração da cedência do veículo citado no 
caput deste artigo, até dezembro de 2012 e deverá constar no Termo de Cessão a 
ser celebrado. 
 
 § 3º - As despesas com manutenção do veículo, durante o período de cessão 
serão do cessionário.  
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  16 de maio de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.573/2012, DE 16/05/2012 
 

 
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 
 o exercício de 2013, e da outras providências”. 

 
 

A Prefeita Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

 
 
   DAS DIRETRIZES GERAIS 

 
 
Art. 1º -  Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as Diretrizes gerais 

para elaboração dos Orçamentos Anuais do Município, relativo ao exercício de 2013, 
observado o disposto nos Artigos 18 e 63 da Lei Complementar Federal nº 
101/2000, 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.  Integram 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, 
aprovada através da Lei Municipal nº 1443 de 15 de Dezembro de 2009, a serem 
definidas nos Orçamentos para o exercício financeiro de 2010 a 2013. 
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Art. 3° -  Em conformidade com o disposto no § 2° do artigo 165 da 

Constituição Federal e no artigo 4° da lei Complementar n° 101/2000, as despesas 
prioritárias para o exercício 2013 são as especificadas no Anexo de Metas e 
Prioridades que integra esta 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 

2012 será dada maior prioridade: 
 
I – à promoção do desenvolvimento econômico sustentável; e 
II – à austeridade na gestão dos recursos públicos. 
 
§2° -  À execução das ações vinculadas às prioridades e metas do Anexo 

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 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, relativo ao 

exercício financeiro de 2013 deve assegurar os princípios de justiça, incluído 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; 
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III – sub-função: 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, quais resulta um produto necessário à manutenção da ação 
de governo; 

VI – projeto: um instrumento de programa para alcançar o objetivo de um 
programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de 
governo; 

VII – operação especial: as despesas que não contribuem para a 
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; e 

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, projeto, atividade, e operação especial identificará a função e a 

sub-função às quais se vincula. 
 
§3° - As categorias de programação de que trata esta lei serão identificados 

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 2011 em relação ao limite de que 

tratam os artigos 18,19 e 20 da Lei Complementar n° 101/2000; 
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 
g. a discriminação da Divida Pública Acumulada. 
II – Texto da Lei; 
III – Consolidação dos quadros orçamentários; 
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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 fiscais 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 anterior; 
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; 
XI – Demais anexos exigidos na Instrução Normativa N° 35, de 14 de 

dezembro de 2011 do Tribunal de Contas do Estado de mato Grosso do Sul. 
 
Art. 9° - O Orçamento Fiscal que o Poder executivo encaminhará à Câmara 

Municipal até 31 de agosto de 2012, compreenderá a programação dos Poderes 
Legislativo e Executivo do Município, seus órgãos, e Fundos Municipais instituídos e 
mantidos pela Administração Pública Municipal. 

 
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 estão 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; 
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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 será, 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, de acordo com a OTJ - Orientação Técnica aos Jurisdicionados 
DGGM/PRES. Nº. 05 de 12 de Agosto de 2010 

 
§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 2013, será apreciado 

pela Câmara Municipal, respeitados os dispositivos constantes da Lei Orgânica do 
Município. 

 
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. 
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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 2013, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluído os gastos com inativos, 
será de 7% (Sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos Art. 158 e 159 da Constituição 
Federal, conforme previsão contida no Art. 29-A do mesmo instrumento legal, 
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 2013 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 orçamentário-financeiro. 

 
§1º -  Serão divulgados na Internet, no Diário Oficial do Município 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 4 de maio de 2000. 
II – pelo poder Executivo: 
a) a estimativa das receitas de que trata o § 3º do artigo 12 da Lei 

Complementar 101/2000; 
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. 
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§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 de 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 4 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 2012 e nos prazos 
definidos pela Lei Complementar nº 101/2000. 

 
§ 3º - A Câmara Municipal, as Fundações e as Autarquias enviarão até o dia 

10 de cada mês, a demonstração da execução orçamentária do mês anterior para 
fins de integração à contabilidade geral do município de forma a atender as 
exigências dos arts. 52, 53 e 54 da Lei 101/00. 

§ 4º - Na elaboração da Proposta Orçamentária, o Poder Executivo deverá 
incentivar a participação popular através de audiências públicas, conforme 
estabelece no art. 48 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2.000 e como 
condição obrigatória para aprovação da Proposta Orçamentária pela Câmara 
Municipal deverá ser realizada audiência pública conforme estabelece o art. 44 da 
Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001”. 

 
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 nº 101, de 4 de maio de 2000, 
visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. 

 
§1° - A Câmara Municipal deverá enviar até 10 dias após a publicação da 

Lei Orçamentária de 2013, ao poder executivo, a programação de desembolso 
mensal para o, referido exercício. 

 
§2° - O Poder Executivo deverá publicar, a programação financeira e o 

cronograma mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei 
Orçamentária de 2013. 

 
Art. 18 - No prazo previsto no artigo anterior desta lei, o Poder Executivo 

deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, com a 
especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à 
sonegação, bem como, das quantidades e valores das ações ajuizadas para 
cobrança da dívida e o montante dos créditos tributários não ajuizados e inscritos 
em Dívida Ativa 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: 
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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. 
 
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, Fundos Municipais  serão elaboradas segundo os preços 
vigentes no mês de maio de 2012 e apresentadas a Secretaria de Gestão até o dia 
04 de junho de 2012, 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 à 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 Assessoria Jurídica do Município encaminhará á Secretaria de 

Finanças Gestão, até 16 de julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes 
de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2013 
devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, §1º, da Constituição 
Federal, e discriminada por grupos de natureza de despesas, conforme 
detalhamento 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; 
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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 e 
suas alterações e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que for aprovada para o 
exercício de 2013. 

 
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 
outros atos legais. 

 
Parágrafo único.  Deverá ser criada nas propostas orçamentárias das 

Secretarias de Municipal de Educação, de Saúde e de assistência Social, além da 
assessoria de imprensa, dotação 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 reconhecida na 
forma do artigo 167, § 3º, da Constituição Federal; 

III – vincular receita de impostos, a órgãos, fundos ou despesas ressalvadas 
as previstas nos termos do inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; e 

IV – feitos 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 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão 

assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou 
ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF). 

 
Art. 30 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades 

privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, 
cultural, esportivo, de cooperação técnica, voltadas para o fortalecimento do 
associativismo municipal e dependerá de autorização na lei orçamentária ou em Lei 
especifica (art. 4º, I, “f” e 26 da LRF); 
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§1º - Para atender ao disposto no caput, durante a execução orçamentária 

do exercício de 2013 o Poder executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo 
projeto de lei para a abertura de Crédito Adicional Especial. 

 
§2º - À concessão de subvenções sociais só se dará a entidades 

previamente registradas nos respectivos Conselhos e Fundações 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 atendida às prioridades supra 

arroladas poderão ser programados recursos para atender a novos investimentos. 
 
Art. 33 - O poder Executivo implantará em 2013, o departamento de 

planejamento e de controle interno, visando, dar cumprimento às exigências legais 
em especial a Instrução Normativa 35/2011, do Tribunal de Contas do Estado de 
mato Grosso do Sul. 

 
Parágrafo único.  O controle de custos e avaliação de resultados previstos 

nos artigos 4º, inciso I, alínea “e”, e 50, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04 
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 as 
Secretarias Municipais de Administração e de Finanças e Planejamento. 
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CAPÍTULO V 
DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO FISCAL 

 
 
Art. 34 - 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 universidade e da exclusividade. 

 
§1º - Os estudos para a definição do Orçamento da Receita para o Exercício 

de 2013, deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, 
incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a 
ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos três últimos 
exercícios e a projeção para os exercícios seguintes (art. 12 Da LRF). 

 
Art. 35  - 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. 36 - 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. 37 - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) 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. 38 -  O Município aplicará no mínimo, 15% (quinze por cento) em 

ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto no inciso III, do artigo 7º da 
Emenda Constitucional nº 29/2000 e no artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

 
Art. 39 -  Do total das Receitas Correntes da Administração Direta serão 

aplicados no mínimo 2% (dois por cento), na Função Assistência Social. 
 
Parágrafo único.  À base de cálculo para se aferir o percentual do caput 

será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2011. 
 
Art. 40 - A lei orçamentária conterá Reserva de Contingência em montante 

equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida. 
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Parágrafo Único - Os recursos da Reserva de Contingência serão 

destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também 
para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Lei nº 
4.320/64, artigo 41 e 43. 

 
Art. 41 - A Secretaria de Gestão, encarregada pelo 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.  A Secretaria de Gestão, encarregada 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. 42  - A abertura de Créditos Adicionais indicará, obrigatoriamente, a 

fonte de recursos suficientes para a abertura respectiva, mediante autorização do 
legislativo. 
 

I - para alterar grupo de despesa, fonte e modalidade de aplicação, desde 
que não haja modificação no valor previsto do gasto do respectivo 
projeto/atividade; 

II - para suprir as dotações que resultarem insuficientes, após a atualização 
prevista nos artigos 58 e 66 desta lei, destinada 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. 43 - Os Créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro 

meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do 
Chefe do Poder Executivo, conforme o disposto no § 2º do artigo 167 da 
Constituição Federal. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

 
Art. 44- O orçamento Fiscal destinará recursos, mediante projetos 

específicos, às empresas que compõem o Orçamento de Investimento. 
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Art. 45 - 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. 46 - 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 05 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 detalhamento das fontes que financiarão suas despesas. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 
 
Art. 47  - O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações 

destinadas a atender as ações de saúde, previdência e assistência social; obedecerá 
ao disposto nos artigos 194 a 204 da Constituição Federal 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. 48 - A proposta orçamentária da seguridade social será, elaborada 

pelas Unidades Orçamentárias e os Conselhos dos respectivos Fundos que irão 
acompanhar e avaliar a respectiva execução física dos orçamentos, respeitando as 
prioridades definidas no artigo 2º, desta Lei. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS 
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

 
 
Art. 49 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos poderes Executivo 

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

 
Art. 50- 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 2000. 

 
Art. 51-  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; 
V – melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infra-estrutura, 

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

 
§1º  - Observadas as disposições contidas nos artigos 49 e 50 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, 18 Inciso III, e 50 Inciso III, 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 respeitadas e 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 inciso XIV, do artigo 37, da Constituição 

Federal; 
II - instituição de valor máximo de remuneração, para os servidores dos 

Poderes Legislativo, e Executivo; 
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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. 52 - As regras previstas nos artigos 49, 50 e 51 desta lei, estendem-se 

ao Instituto Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Coxim - IMPC. 
 
Art. 53 - O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 

2.000 aplica exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com 
pessoal independente da legalidade ou validade dos contratos. 

 
Parágrafo único.  Não se considera como substituição de servidores e 

empregados públicos para efeito do caput, os contratos de terceirização a execução 
indireta de atividades que, simultaneamente: 

 
I – sejam acessórios, instrumentos ou complementares, aos assuntos que 

constituem área e competência legal do órgão ou entidade: 
II – não sejam a categorias funcionais, abrangidas por plano de cargos do 

quadro pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, 
ou quando tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente. 

 
Art. 54 - A despesa com pessoal ativo, inativo, pensionista e encargos 

sociais do Executivo não poderá exceder no exercício de 2013, ao limite de 54% 
(cinqüenta e quatro por cento) das respectivas receitas correntes líquidas (RCL), 
conforme dispõem a alínea “b” do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar nº 
101 de 04/05/00. 

 
§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. 55 - 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 ao limite de 

54% no Executivo e 6% no Legislativo, aplicar-se-á o disposto no parágrafo único 
do artigo 22 da Lei Complementar nº 101/00. 
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Art. 56 - Fica autorizada a Realização de concursos públicos para todos os 

poderes desde que sejam 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. 57 - 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 os devidos ajustes na execução 
orçamentária, observadas as normas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

 
Art. 58  - Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a 

variação estabelecida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou outro indexador que venha a 
substituí-lo, mediante decreto do Poder Executivo. 

 
Art. 59 - O poder executivo providenciará, a fim de assegurar a 

programação e arrecadação de recursos, revisões tributárias, vinculadas 
especialmente: 

 
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 efeitos 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. 
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Art. 60 -  O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 

do exercício 2013, terá desconto de vinte por cento do valor lançado para 
pagamento em cota única, para os contribuintes que pagarem à vista ou parcelado 
o seu IPTU e Contribuição de Melhoria conforme disposto no Código Tributário. 

 
Art. 61 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em divida ativa, 

incluído o principal e os encargos até o valor R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta 
reais), na época do ajuizamento da ação, não serão objeto de cobrança judicial, 
ante o principio da economicidade e não se constitui 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, e, ainda, a instituição de bônus para os pagamentos a 
vista, por período fixado em Lei específica, também não se constituem em renúncia 
de receita face previsão constante Anexo II – Metas Fiscais - Estimativa e 
Compensação da Renuncia de Receita. 

 
Art. 62 - Na previsão da receita para o exercício financeiro de 2013 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. 63 - Os valores apurados nos artigos 60, 61 e 62 desta lei não serão 

considerados na previsão da receita de 2013, nas respectivas rubricas 
orçamentárias. 

 
Art. 64  - O Município de Coxim poderá ampliar o prazo para pagamento de 

Tributos Vencidos inscritos em Dívida Ativa, por meio de lei específica. 
 
 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 65 - 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 2013 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 2013. 
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Art. 66 – Para os efeitos do disposto no artigo 4º, § 2º da Lei 

Complementar nº 101/2000: 
 
I - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita 

Corrente Líquida, programadas para 2013, poderão ser expandidas em até 6%, 
tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na 
Lei Orçamentária Anual para 2012, conforme demonstrado em Anexo desta Lei. 

 
 
Art. 67 - Para os efeitos do disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 

101/2000: 
 
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 Federal; 

II – entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º do art. 16 
da Lei Complementar nº 101/2000, aqueles cujo valor não ultrapasse, para bens de 
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 

101/2000: 
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 dando igual tratamento 
para os contratos de Obras. 

 
Art. 69  - Cabe a Secretaria Municipal de Gestão a responsabilidade pela 

coordenação da elaboração 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. 
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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 orçamentária, financeira efetivamente ocorridas, sem 
prejuízo das disponibilidades e providências derivadas da inobservância do caput 
deste artigo. 

 
Art. 72  - A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada 

Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de 
Natureza de Despesas ou Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos 
respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001. 

 
Parágrafo Único – A transposição, o remanejamento ou a transferência de 

recursos de um Grupo de Natureza de Despesas/Modalidade de Aplicação para 
outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita 
somente mediante prévia autorização legislativa. 

 
Art. 73 - Os recursos provenientes de convênios repassados pelo Município 

deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas à Secretaria 
Municipal de Finanças e Planejamento. 

 
Art. 74 - 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. 75  - 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. 76  - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo 

eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por 
insuficiência de tesouraria. 

 
Art. 77 - O chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar 

convênios com os Governos Federais, Estaduais e Municipais, através de seus 
órgãos da administração direta e indireta para realização de obras ou serviços de 
competência do Município ou não em Parcerias ou outras. 

 
Art. 78  - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for encaminhado para 

sanção da Prefeita até o primeiro dia de janeiro de 2013, a programação dele 
constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) 
do total de cada Unidade Orçamentária, enquanto não se completar o ato 
sancionatório. 
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Art. 79  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  16 de maio de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.574/2012, DE 23/05/2012 

 
 

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

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e 
ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a Abrir Crédito 

Especial no valor de 59.000,00 (Cinqüenta e nove mil Reais), no 
Orçamento Programa do Município, em vigor, aprovado através da Lei 
Municipal n°1.492 /2010 conforme discriminado:  
 
40        -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
40.104 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08        –  Assistência Social 
243      – Assistência à Criança e ao Adolescente 
0005    – Ação Social e Promoção Humana 
2130    - Implantação e Manutenção do Programa Amigo de Valor 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.1.90.09 – Salário Família 28 2.000,00 
3.1.90.13 – Obrigações Patronais 28 5.000,00 
3.1.91.13 – Obrigações Patronais RPPS 28 5.000,00 

TOTAL ............................................................................    12.000,00     
40        -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
40.102 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08        –  Assistência Social 
244      – Assistência Comunitária 
0005    – Ação Social e Promoção Humana 
2131    - Aprimoramento da gestão SUAS – IGD SUAS 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.3.90.14 – Diária Civil 29 5.000,00 
3.3.90.30 – Material de Consumo 29 5.000,00 
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física 29 5.000,00 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa 
Jurídica 

29 5.000,00 

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 29 10.000,00 
TOTAL ................................................................................     30.000,00    
20        - GABINETE DO PREFEITO 
20.109 – PROCON 
14        –  Direitos da Cidadania 
422      – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 
0044    – Apoio a defesa ao consumidor 
2127    - Manutenção do serviço de proteção ao consumidor PROCON 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.3.90.14 – Diária Civil 00 2.000,00 
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TOTAL ................................................................................     2.000,00     
30        - SECRETARIA MUN DE DESENV. SUSTENT.E INFRAESTRUTURA 
30.101 – SECRETARIA MUN DE DESENV. SUSTENT.E INFRAESTRUTURA 
04        –  Administração 
122      – Administração Geral 
0009    – Melhor Qualidade de Vida 
2014    - Manutenção das atividades desenv. Sustentável. 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.3.90.93 –  Indenizações e Restituições 00 15.000,00 

TOTAL .........................................................................    15.000,00    
 

 Art.2º - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito 
Especial, será o previsto do inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 
4320/64.  

 Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação revogada as 
disposições em contrário.  

 

 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  23 de maio de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.575/2012, DE 23/05/2012 

 

“Altera a Lei n.º 1.443/2009, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual do Município de Coxim para 
o quadriênio de 2010 a 2013.” 

 
 

 
A Prefeita Municipal do Município de Coxim, Estado de Mato Grosso 

do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 
Câmara Municipal de Coxim  aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º -  Fica acrescentado na Lei n.º1.443 /2009, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Coxim para o quadriênio de 2010 a 2013,a 
ação abaixo descriminada: 

 

 
OBJETIVO:  
 
 
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistencia Social  
CÓDIGO UNIDADE: 40.102 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
FUNÇÃO: Assistencia Social 
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08 
SUBFUNÇÃO: Assistencia Comunitária 
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244 
PROGRAMA: Ação Social e Promoção Humana 
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005  
ATIVIDADE: Aprimoramento da Gestão SUAS – IGD SUAS 
Código da Atividade: 2131 
IDENTIFICAÇÃO:  
Aprimoramento da GESTÃO E Organização do SUAS – Sistema Unico da 
Assistencia Social. 
META FISICA 
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 
5.000 habitantes 
META POR EXERCÍCIO 
2010 2011 2012 2013 META PPA 

0,00 0,00 30.000,00 40.000,00 70.000,00 
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OBJETIVO:  
 
 
 
 
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistencia Social  
CÓDIGO UNIDADE: 40.104 - Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente 
FUNÇÃO: Assistencia Social 
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08 
SUBFUNÇÃO: Assistencia à Criança e ao Adolescente 
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243 
PROGRAMA: Ação Social e Promoção Humana 
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005  
ATIVIDADE: ESPAÇO CULTURAL DO PANTANAL 
Código da Atividade: 2130 
IDENTIFICAÇÃO:  
Mudança da Nomenclatura da Atividade de: Implantação e Manutenção 
do Programa Amigo de Valor para  ESPAÇO CULTURAL DO PANTANAL 

 

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação revogada 
as disposições em contrário.  

 

 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  23 de maio de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.576/2012, DE 23/05/2012 

 
 
 

     “Autoriza a desafetação de área verde e dá 
                                            outras providências”. 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
desafetação da área verde passando a fazer parte da Municipalidade, o 
imóvel adiante descrito: área verde I, com área de 93.298,m2, localizada no 
Loteamento Vale do Taquari, frente para o Corredor Público, com 815,39m 
para a esquina mais próxima com a BR 163, lado esquerdo (impar), nesta 
cidade, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
  

Ao Norte  (Frente): com  929,49m para o Corredor Publico; 
Ao Sul  (Fundo): com 911,14m para a Rua Um; 
Ao Leste  (Lado direito): com  103,02m  para  as  terras  de    Osvaldo 
                                     Rodrigues da Silva; 
Ao Oeste  (Lado esquerdo): com 101,37m para a área remanescente de 
                                    Antonio Vasconcelos Seixas e Nelson Noronha. 
 

 Parágrafo Único – A desafetação da área de que trata esse artigo se 
destina  a legalização de futuro  procedimento administrativo de doação de 
interesse publico e social a ser implementado  pelo Governo Municipal. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  23 de maio de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.577/2012, DE 23/05/2012 

 
 

       “Autoriza a desafetação de área institucional e  
                                       dá outras providências”. 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
desafetação da área institucional passando a fazer parte da Municipalidade, o 
imóvel adiante descrito: Terreno urbano denominado Lote nº 01 (Área 
Institucional), com área de 4.399,89m2, quadra nº 39, localizada no Bairro 
Vila Bela III, frente para a Rua Projetada 06, esquina com a Rua Projetada 
18, lado esquerdo (impar), nesta cidade, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
  

Ao Norte  (Fundo): com  117,89m p/ os Lotes nº 02, 03, 04, 05, 06, 
                            07, 08, 09,10, 11 e 13. 
Ao Sul  (Frente): com 117,98m para a Rua Projetada 06 
Ao Leste  (Lado esquerdo):  com 47,13m para a Rua Projetada 18 
Ao Oeste  (Lado direito): com 27,80m para o Lote nº A 
 

 Parágrafo Único – A desafetação da área de que trata esse artigo se 
destina  a legalização de futuro  procedimento administrativo de doação de 
interesse publico e social a ser implementado  pelo Governo Municipal. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  23 de maio de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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LEI MUNICIPAL  Nº. 1.578/2012, DE 23/05/2012 

 
 
 

      “Autoriza  a  desafetação de área pública e  
                                             dá outras providências”. 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
desafetação da área publica passando a fazer parte da Municipalidade, o 
imóvel adiante descrito: Uma área denominada Rua Projetada 06, localizada 
entre as quadras nº 38 e 39, Bairro Vila Bela III, com 38,51 m para a esquina 
mais próxima com a Avenida Frei Cirino João Primon. 

 
 Parágrafo Único – A desafetação da área de que trata esse artigo se 
destina  a legalização de futuro  procedimento administrativo de doação de 
interesse publico e social a ser implementado  pelo Governo Municipal. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  23 de maio de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.579/2012, DE 23/05/2012 

 
 

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

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a Abrir Crédito 

Especial no valor de 38.000,00 ( Trinta e oito mil Reais ), no Orçamento 
Programa do Município, em vigor, aprovado através da Lei Municipal n°1.546 
/2011 conforme discriminado:  

 
 
40.101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL 
08        –  Assistência Social 
421      – Custódia e Reintegração Social 
0005    – Ação Social e Promoção Humana 
2126    - Apoio Social aos Sentenciados do Sistema Penitenciário 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.3.50.43 – Subvenções Sociais 00 38.000,00 
TOTAL................................................................ .............. 38.000,00 

 
Art.2º - Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito 

Especial, será o previsto do inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal Nº 
4320/64. 

 
Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação revogada as 

disposições em contrário. 
 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  23 de maio de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.580/2012, DE 31/05/2012 

 
 

 
                            “Autoriza  a doação de imóveis e dá  
                             outras providências”. 

 
 
 A PREFEITA 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 a 
doação aos atuais moradores da Travessa Kid Costa,  dos imóveis abaixo 
descritos, onde consta nos mesmos os nomes dos respectivos donatários: 
 
 
 JOAO DOS SANTOS –RG – 126.704 SSP/MS -  Lote A1  (Remanescente), 
com área de 222,19m2, Frente para a Travessa Kalil Nimer, com 37,59m para a 
esquina mais próxima com a Rua Sebastião Alarcon Campos, lado esquerdo 
(impar), seguindo os seguintes limites e confrontações: 
 
 AO NORTE: (Lado direito) com 29,70m para os lotes nº A2 e A3 
 AO SUL: (Lado esquerdo) com 29,70m para a Quadra nº 03 
 AO LESTE: (Fundo) com 7,50m para o Lote nº A4 
 AO OESTE: (Frente) com 7,50m para a Travessa Kalil Nimer 
 
 
 GILSON ROOSEVELT FRANCO – RG – 3922706-1 SSP/PR -   Lote A2  
(Desmembrado), com área de 147,62m2, Frente para a Travessa Kalil Nimer, 
com 30,09m para a esquina mais próxima com a Rua Sebastião Alarcon Campos, 
lado esquerdo (impar), seguindo os seguintes limites e confrontações: 
 
 AO NORTE: (Lado direito) com 20,00m para os lotes nº 01 
 AO SUL: (Lado esquerdo) com 20,00m para o Lote A1 
 AO LESTE: (Fundo) com 7,50m para o Lote nº A3 
 AO OESTE: (Frente) com 7,50m para a Travessa Kalil Nimer 
 
 
 ROBERTO LONGO – RG – 429.686 SSP/MS -   Lote A3  
(Desmembrado), com área de 148,87m2, Frente sem saída para o lote nº A2, 
seguindo os seguintes limites e confrontações: 
 
 AO NORTE: (Lado direito) com 20,00m para o lote nº 02  
 AO SUL: (Lado esquerdo) com 20,00m para os Lotes nº A1 e A4 
 AO LESTE: (Fundo) com 7,50m para o Lote nº A5 
 AO OESTE: (Frente) com 7,50m para o Lote nº A2 
 



 

 
            

   ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  -    PREFEITURA MUNICIPAL DE  COXIM 
 
 

 
 
 OZIAS CHAMBÓ PICININ -  RG – 672215 SSP/MS -  Lote A4  
(Desmembrado), com área de 115,63m2, Frente sem saida para o lote nº A1, 
seguindo os seguintes limites e confrontações: 
 
 AO NORTE: (Lado direito) com 15,50m para os lotes nº A3 e A5 
 AO SUL: (Lado esquerdo) com 15,50m para a Quadra nº 03 
 AO LESTE: (Fundo) com 7,51m para o Lote nº A5 
 AO OESTE: (Frente) com 7,50m para o Lote nº  A1 
 
 REGINALDO RODRIGUES SCHAMM – RG – 515.182 SSP/MS -  Lote 
A5  (Desmembrado), com área de 265,40m2, Frente sem saída para os lotes nº 
A3 e A4, seguindo os seguintes limites e confrontações: 
 
 AO NORTE: (Lado direito) com 20,00m para os lotes nº 03 
 AO SUL: (Lado esquerdo) com 5,70m para o Lote nº A4 e 15,20m para a  
                    Quadra 03 
 AO LESTE : (Fundo) com 15,12m para o Lote nº A6 
 AO OESTE : (Frente) com 7,50m para o Lote nº A3 e 7,51m para o Lote nº  
                           A4 
 
 MARCOS APARECIDO DA CRUZ BATISTA -  RG – 17693850 SSP/SP - 
Lote A6  (Desmembrado), com área de 228,54m2, Frente para a Travessa Kid 
Costa, seguindo os seguintes limites e confrontações: 
 
 AO NORTE: (Lado direito) com 20,00m para o lote nº 04 
 AO SUL: (Lado esquerdo) com 10,50m para a Quadra nº 03 
 AO LESTE: (Fundo) com 16,75m para a Travessa Kid Costa 
 AO OESTE: (Frente) com 15,12m para o Lote nº A5 
 
 
 Parágrafo Único – A doação de que trata o caput deste artigo, visa 
posterior  regularização da respectiva área, cujos atuais ocupantes detém 
precariamente a posse. 
  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
  Gabinete da Prefeita Municipal,  31 de maio de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal  

Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.581/2012, DE 31/05/2012 
 
 
 

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DESENVOLVER 
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA MINHA 
CASA, MINHA VIDA (PMCMV), ESTABELECIDO PELA 
LEI FEDERAL Nº 11.977/2009, ALTERADA PELA LEI Nº 
12.424/2011. 
 
 

 
 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, DINALVA MOURÃO, 
Prefeita do Município de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono a 
seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a desenvolver todas 
as ações necessárias para a produção de unidades habitacionais, implementadas 
por intermédio do mediante Termo de Compromisso, firmado com Instituições 
Financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN e Ministério das 
Cidades, como agentes repassadores do referido programa e/ou do Sistema 
Financeiro de Habitação – SFH, na forma definida pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN); 
 
 Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a aportar aos 
beneficiários selecionados pelo Programa, recursos financeiros, bens ou serviços 
economicamente mensuráveis, visando a complementação dos recursos 
necessários à produção de unidades habitacionais; 
 
 § 1º - os recursos financeiros a serem aportados não poderão ultrapassar 
o valor de R$ 6.700(seis mil e setecentos reais) por beneficiário, representados 
pelo terreno doado, de acordo com as cláusulas a serem estabelecidas no Termo 
de Acordo e Compromisso, firmado com Instituições Financeiras autorizadas pelo 
Banco Central do Brasil; 
 
 § 2º - As áreas a serem utilizadas no Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV), deverão conter a infra-estrutura necessária estabelecida na legislação 
municipal com a contrapartida de R$ 75.000,00 (setenta e  cinco mil  reais) 
Obs: fossa +sumidouro-50 unidades.  
 
 Art. 3º - Os projetos de habitação popular dentro do Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV) serão desenvolvidos mediante planejamento global, 
podendo envolver as Secretarias Municipais de Obras, Planejamento, Receita, 
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, cujas unidades 
habitacionais não poderão ter área útil construída, inferior a 36m² (trinta e seis 
metros quadrados); 
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 Art. 4º - Os investimentos relativos a cada unidade, integralizados pelo 
Poder Público Municipal a título de complementação necessária para a construção 
das unidades habitacionais, serão ressarcidos ou não, ou em parte, pelos 
beneficiários contemplados, em conformidade com a legislação do Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e com o estabelecido pela política Municipal de 
Habitação, vigente; 
 
 Parágrafo único – As unidades habitacionais que serão, construídas no 
âmbito deste Programa, ficarão isentas do pagamento do alvará de construção, 
do habite-se e do ISSQN incidente sobre as mesmas; 
 
 Art. 5º - O Executivo Municipal fica autorizado a compromissar os lotes de 
terrenos de sua propriedade aos Beneficiários contemplados pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), de acordo com os requisitos estabelecidos no 
Programa e pela Política Municipal de Habitação vigente. 
 
 Art. 6º - Só poderão ser beneficiados pelo Programa Minha Casa, Minha 
Vida– PMCMV, pessoas ou famílias que atendam ao estabelecido na legislação do 
referido programa e atendam os requisitos estabelecidos pela Política Municipal 
de habitação vigente. 
 
 Art. 7º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
por conta de dotações consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se 
necessário. 
 
 Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
  Gabinete da Prefeita , em 31 de maio de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.582/2012, DE 31/05/2012 
 
 

DISPÕE SOBRE DESONERAÇÃO FISCAL RELATIVA 
AOS IMPOSTOS QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.    

 

 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, DINALVA MOURÃO, 
Prefeita do Município de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono a 
seguinte Lei:  

   Art. 1º - Ficam instituídas as desonerações fiscais relativas às 
incidências dos impostos abaixo descritos, especificamente e exclusivamente 
sobre os imóveis que vierem a integrar o Programa Minha Casa Minha Vida 
PMCMV -, no importe de 100% (cem por cento) de seu valor:  

 I - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso inter 
vivos;  

 II - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - 
durante a fase de construção e os 01 (um) exercício seguinte após a 
concessão do habite-se;   

 III - Imposto sobre a Prestação de Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) incidente sobre a construção dos empreendimentos vinculados ao 
Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV.   

  Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.    

 Art.  3º - Esta Lei entra em vigor na data da publicação.  

 
 
  Gabinete da Prefeita , em 31 de maio de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.583/2012, DE 14/06/2012 

 
 
 

Reorganiza o Conselho Municipal de 
Assistência Social e dá outras providências. 

 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 

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

 
Art. 1° -  O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, criado pela 

Lei Municipal n° 816/95, é órgão de caráter permanente, deliberativo e de 
controle social do Sistema Municipal de Assistência Social de Coxim – MS, de 
composição paritária entre governo e sociedade civil. 

 
Parágrafo único.  O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em 

conformidade com normas emanadas do art. 16, da Lei n° 8.742/93, fica 
vinculado à Secretaria municipal de Assistência Social, órgão da Administração 
Pública, responsável pela coordenação, em âmbito Municipal, da Política de 
Assistência Social. 

 
Art. 2° -  Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS: 
 
I - Elaborar e alterar, sempre que for necessário, o seu Regimento Interno; 
II - Aprovar a Política Municipal de Assistência Social, elaborada em 

consonância com a PNAS – Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva 
do Sistema Municipal de Assistência Social – SUAS/COXIM e com as diretrizes 
estabelecidas pelas Conferências Municipais de Assistência Social e normativas 
federais e estaduais; 

III -  Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social e suas adequações; 
IV - Aprovar o Plano de Aplicação do Fundo Municipal e acompanhar a sua 

execução orçamentária e financeira anual; 
V - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os 

ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços sócio 
assistenciais, programas e projetos aprovados nas Políticas de Assistência Social 
Nacional, Estadual e Municipal; 

VI - Normatizar as ações e regular a prestação de serviço de natureza 
pública e privada no campo da Assistência Social, exercendo essas funções num 
relacionamento ativo e dinâmico com o órgão gestor, resguardando-se as 
respectivas competências; 

VII - Aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos para 
a área de Assistência Social, de acordo com as Normas Operacionais Básicas do 
SUAS (NOB/SUAS) e de Recursos Humanos (NOB/RH/SUAS); 

VIII - Zelar pela implementação do Sistema Municipal de Assistência Social 
– SUAS/COXIM, buscando suas especificidades no âmbito municipal e efetiva 
participação dos segmentos de representação do conselho; 
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IX - Aprovar critérios de partilha de recursos respeitando os parâmetros 

adotados na Lei n° 8.742/93 – LOAS e explicitar os indicadores de 
acompanhamento; 

X - Propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de 
programas, projetos, benefícios, rendas e serviços; 

XI - Normatizar, inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de 
Assistência Social do Município; 

XII - Informar ao CNAS/MDS sobre o cancelamento de inscrição de 
entidades e organizações de Assistência Social, a fim de que este adote as 
medidas cabíveis; 

XIII - Acompanhar o processo de pacto de gestão entre as esferas 
Nacional, Estadual e Municipal, na Comissão Intergestores Tripartite – CIT e 
Comissão Intergestores Bipartite – CIB, estabelecido na NOB/SUAS; 

XIV - Aprovar relatório anual de gestão; 
XV - Acompanhar o alcance dos resultados e pactos estabelecidos com a 

rede prestadora de serviços da assistência social; 
XVI - Divulgar e promover a defesa dos direitos sócioassistenciais; 
XVII - Divulgar, no órgão oficial de imprensa do Município, todas as suas 

deliberações; 
XVIII - Propor a realização de estudos e pesquisas visando identificar 

situações relevantes e avaliar a finalidade da Assistência Social; 
XIX - Realizar o controle social do Programa Bolsa Família e do Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil; 
XX - Encaminhar as deliberações da Conferência aos órgãos competentes e 

monitorar o desenvolvimento das mesmas. 
 

Art. 3° -  O Conselho Municipal de Assistência Social será composto por 6 
representantes da sociedade civil, membros titulares e igual número de 
suplentes, para mandatos de 2 anos, permitida a recondução uma única vez, por 
igual período. 

 
Art. - 4°  Comporão o Conselho, representantes dos seguintes órgãos 

governamentais, titulares e respectivos suplentes: 
 
I – 1 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
II – 1 representante da Secretaria Municipal de Educação; 
III – 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
IV – 1 representante da Secretaria Municipal de Administração; 
V – 1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico; e 
VI – 1 representante da Fundação de Cultura de Coxim/MS. 
 
Parágrafo único.  Os representantes governamentais serão indicados e 

nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal, dentre os que tenham efetivo 
poder de representação e decisão no âmbito da Administração Pública. 

 
Art. 5° -  A Sociedade civil será representada pelos seguintes segmentos: 
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I – representantes dos usuários ou de organização de usuários da 

Assistência Social, em conformidade com a Resolução CNAS n° 024/2006; 
II – entidades prestadoras de serviço e organizações de Assistência Social, 

em conformidade com o Decreto Federal n° 6.308/2007; e 
III – trabalhadores do setor, em conformidade com a Resolução CNAS n° 

023/2006. 
 
§ 1°  Serão considerados representantes de usuários, pessoas vinculadas 

aos programas, projetos, serviços e benefícios do Sistema Municipal de 
Assistências Sociais, organizadas sob diversas formas, em grupos que têm como 
objetivo a luta por direitos. Reconhecem-se como legítimos: associações, 
movimentos sociais, fóruns, redes ou outras denominações, sob diferentes 
formas de constituição jurídica, política ou social. 

 
§ 2°  Entende-se como Entidades Prestadoras de Serviço e Organizações 

de Assistência Social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos pela LOAS, bem como as que 
atuam na defesa e garantia de direitos. 

 
§ 3°  Compreende-se como Representantes dos Trabalhadores do setor, 

todas as formas de organização dos trabalhadores do setor como associações de 
trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, 
conselhos federais de profissões regulamentadas que organizar defendem e 
representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na 
política de Assistência Social. 

 
Art. 6° -  A eleição da sociedade civil ocorrerá em foro próprio, com 30 

dias de antecedência, coordenada pela sociedade civil e sob a supervisão do 
Ministério Público. 

 
Parágrafo único.  Os Conselheiros serão nomeados pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal e empossados pelo titular da Secretaria Municipal de 
Assistência Social em prazo adequado e suficiente para não existir 
descontinuidade em sua representação. 

 
Art. 7° -  O representante do órgão público ou sociedade civil poderá ser 

substituído, a qualquer tempo, por nova indicação do representado. 
 

Art. 8° -  O Conselho Municipal de Assistência Social possuirá a seguinte 
estrutura: 

 
I – Mesa diretora; 
II – Plenário; 
III – Comissão Permanentes; 
IV – Grupos Trabalho; e 
V – Secretaria Executiva. 
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Art. 9° -  A Mesa Diretora será formada por presidente e vice-presidente, 
eleitos entre os membros do conselho na primeira reunião plenária, para 
mandato de um ano, recomendada a alternância entre governo e sociedade civil, 
permitida uma recondução por igual período. 

 
Parágrafo único.  O processo eleitoral da mesa será realizado na forma 

estabelecido pelo regimento interno do Conselho. 
 
Art. 10 -  O  Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

reunir-se-á, obrigatoriamente, uma vez ao mês e, extraordinariamente, sempre 
que necessário, com reuniões abertas ao público, com pauta e datas 
previamente divulgadas, sendo convocados os titulares e seus respectivos 
suplentes. 

 
Parágrafo único.  O funcionamento do plenário, assim como o quorum 

mínimo para o caráter deliberativo das reuniões e questões de suplência e perda 
de mandato por faltas dos conselheiros, estarão dispostos no Regimento Interno. 

 
Art. 11 - .  As Comissões Permanentes e os Grupos de Trabalho, de 

caráter temporário, serão constituídos de forma paritária e terão como função 
subsidiar o conselho no cumprimento de sua competência. 

 
Art. 12 -  As Comissões Permanentes serão compostas por 2 conselheiros 

titulares e 2 suplentes, de acordo com as afinidades dos participantes com os 
temas, escolhidos pela maioria dos votos na Plenária. 

 
Parágrafo único.  Caberá ao Regimento Interno dispor sobre assuntos e 

competências das Comissões Permanentes dos Grupos de Trabalho. 
 
Art. 13 -  O Conselho Municipal de Assistência Social contará com uma 

Secretaria executiva, composta de pessoal técnico-administrativo qualificado, 
sendo no mínimo 1 profissional de nível superior, conforme estabelecido na LOAS 
e NOB/SUAS. 

 
§ 1° -  A Secretaria Executiva é a unidade de apoio ao funcionamento do 

Conselho de Assistência Social, cabendo a ela subsidiar, assessorar, levantar 
informações que permitam o bom funcionamento do mesmo, assim como 
coordenar, supervisionar, dirigir a equipe e estabelecer planos de trabalho e 
relatórios das atividades do conselho. 

 
§ 2° -  A Secretaria Executiva poderá solicitar assessoria das diversas 

áreas de atuação do SUAS para subsidiar a tomada de decisões do conselho. 
 
Art. 14 -  No inicio de cada gestão, será realizado o Planejamento 

Estratégico do Conselho, definindo metas, ações, estratégias e programas, 
envolvendo todos os/as conselheiros/as, titulares e suplentes, assessorados pela 
Secretaria Executiva. 
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Art. 15 -  Caberá ao CMAS convocar, a cada 2 anos, a Conferência 

Municipal de Assistência Social, espaço de caráter deliberativo, composto por 
delegados representantes da sociedade civil e dos poderes executivo e legislativo 
do Município, bem como aprovar suas normas de funcionamento, definir 
comissão organizadora e construir o respectivo Regimento Interno. 

 
Parágrafo único.  A Conferência Municipal deverá ser realizada de forma 

articulada com as Conferências Nacional e Estadual, respeitando suas 
orientações. 

 
Art. 16 - O exercício do mandato de conselheiro do Conselho Municipal de 

Assistência Social é considerado relevante serviço público prestado ao Município 
e não será remunerado, e o seu exercício terá prioridade sobre o de outra função 
pública ou privada. 

 
Parágrafo único.  As despesas com transporte, estadia e alimentação não 

serão consideradas remuneração. 
 
Art. 17 - As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS correrão por conta de dotação 
orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social e abrange as 
despesas com recursos humanos, materiais de consumo e permanentes e 
despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos conselheiros 
municipais. 

  
Parágrafo único.  As despesas com transporte, hospedagem e 

alimentação são devidas aos conselheiros governamentais e aos conselheiros 
representantes da sociedade civil. 

 
Art. 18 - Cabe a Secretaria Municipal de Assistência Social promover 

capacitação dos conselheiros, visando o fortalecimento e a solidificação de seus 
aspectos de articulação, negociação e deliberação, podendo realizar diretamente, 
por contratação de serviços de terceiros ou por meio de parcerias com outras 
instituições. 

 
Art. 19 - As decisões do Conselho Municipal de Assistência Social serão 

formalizadas através de Deliberação, que deverá ser aprovada pela maioria de 
seus membros, para posterior divulgação. 

 
Art. 20 - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS terá o prazo 

de 60 dias para sua adequar-se aos preceitos desta Lei, contados a partir de sua 
publicação. 

 
Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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  Gabinete da Prefeita , em 14 de junho de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.584/2012, DE 27/06/2012 
 
 

“Dispõe sobre desafetação de área verde e 
institucional e dá outras providências. 
 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Da área institucional e área verde primitiva, do loteamento Jardim 
Europa, situado no perímetro urbano desta cidade – matricula 15.993, fica 
desafetada apenas a área de 776,86m2, situado no lado direito (par) da Av. Frei 
Cirino João Primon, a 45,90m da esquina com a Rua Espanha, com as seguintes 
descrições: Parte-se do marco 07, na Av. Frei Cirino João Primon, tornando-se o 
azimute 228º00’53”, percorrendo-se 20,00m pela orla da Av. Frei Cirino João Primon 
encontra-se o marco 08. Deflete-se à esquerda, tomando-se o azimute 120º10’37”, 
percorrendo-se 30,00 pela divisa com a Vila bela III encontra-se o marco 09. 
Deflete-se a direita, tornando-se o rumo magnético 224º59’38”, percorrendo-se 
11,50m ainda pela divisa com a Vila Bela III encontra-se o marco 03. Deflete-se à 
esquerda, tomando-se o azimute 44º59’38”, percorrendo-se 19,40m pela divisa com 
o Lote nº 02 (remanescente) encontra-se o marco 05. Deflete-se à direita, tomando-
se o azimute 44]59’52”, percorrendo-se 17,69m encontra-se o marco 06. Deflete-se 
à esquerda, tomando-se o azimute 300º11’03”, percorrendo-se 28,91m ainda pela 
divisa com a Área Institucional e Área Verde (remanescente) encontra-se o marco de 
partida, o marco 07.  
  
Norte: 20,00 para a Av. Frei Cirino João Primon;  
Sul: 11,50m com a Vila Bela III; 
Leste: 19,40m + 11,50m + 17,69m + 28,91m  com  Área  Institucional   e  Área 
Verde  (área remanescente)  com  54,07m  dividindo  com  os  Lotes nº 03 e 05, 
Oeste: 30,00 + 17,40m com a Vila bela III. 
 
 Parágrafo Único – A desafetação da área de que trata esse artigo visa 
predominantemente legalizar a documentação de moradores do referido local. 

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

disposições em contrário. 
 
 
   Gabinete da Prefeita , em 27 de junho de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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 LEI MUNICIPAL  Nº. 1.585/2012, DE 11/07/2012 

“Altera a Lei n.º 1.443/2009, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Município de 
Coxim para o quadriênio de 2010 a 2013.” 

 
A Prefeita Municipal do Município de Coxim, Estado de Mato 

Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal de Coxim/MS aprovou e ela sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1o. Fica acrescentado na Lei n.º1.443 /2009, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual do Município de Coxim para o quadriênio de 2010 a 
2013,a ação abaixo deiscriminada: 

OBJETIVO:  
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social  
CÓDIGO UNIDADE: 40.102 - Fundo Municipal de Assistência Social 
FUNÇÃO: Assistência Social 
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08 
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária 
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244 
PROGRAMA: Ação Social e Promoção Humana 
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005  
ATIVIDADE: Apoio de Assistência Social a População Ribeirinha 
Código da Atividade: 2132 
IDENTIFICAÇÃO: Ofertar a população ribeirinha serviços e Ações de 
Proteção Social Básica, através de Equipe Volante com Transporte 
Hidroviário. 
META FISICA 
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 
400 habitantes 

META POR EXERCÍCIO 
2010 2011 2012 2013 META PPA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

 
 

   Gabinete da Prefeita , em 11 de julho de 2012. 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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 LEI MUNICIPAL  Nº. 1.586/2012, DE 11/07/2012 
 

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

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a Abrir Crédito 

Especial no valor de 435.000,00 ( Quatrocentos e trinta e cinco mil Reais ), 
no Orçamento Programa do Município, em vigor, aprovado através da Lei 
Municipal n°1.534 /2011 conforme discriminado:  
 
40.101 – SECRETARIA  MUNICIPAL CIDADANIA E ASSISTEN CIA SOCIAL 
08        – Assistência Social 
244      – Assistência a Criança e ao Adolescente 
0005      – AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA 
2033      – Assistência Social e Comunitária   

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
4.4.0.51 – Obras e Instalações 23 315.000,00 
4.4.0.51 – Obras e Instalações 00 35.000,00 
TOTAL ........................................................................................................ 350.000,00 
  40        -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
40.102 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08        –  Assistência Social 
244      – Assistência Comunitária 
0005    – Ação Social e Promoção Humana 
2132     - Apoio de Assistência Social à População Ribeirinha 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.1.90.09 – Salário Família 29 2.000,00 
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 29 25.000,00 
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 00 500,00 
3.1.90.13 – Obrigações Patronais 29 5.000,00 
3.1.90.13 – Obrigações Patronais 00 500,00 
3.1.91.13 – Obrigações Patronais RPPS 29 2.000,00 
3.3.90.14 – Diária Civil 29 3.000,00 
3.3.90.33– Passagens e Despesas com Locomoção 29 7.000,00 
3.3.90.30 – Material de Consumo 29 10.000,00 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 29 10.000,00 
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 29 10.000,00 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 00 5.000,00 
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 00 5.000,00 
TOTAL ........................................................................................................ 85.000,00 
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Art. 2º- Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito 
Especial, será o previsto do inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 
4320/64. 

 
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação revogada as 

disposições em contrário. 
 
 
 
   Gabinete da Prefeita , em 11 de julho de 2012. 
 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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 LEI MUNICIPAL  Nº. 1.587/2012, DE 08/08/2012 
 
 

 “Altera dispositivo da  Lei 1.140/2003 de 
23/06/2003, e dá outras providencias”.  

 

  A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:  

  Art. 1º - O § 1º, do Artigo 1º, da Lei 1.140/2003, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

  Art. 1º - ......  

  § 1º - O serviço de Inspeção e Fiscalização referido neste artigo será 
exercido relativamente aos estabelecimentos que se dediquem ao comercio 
intramunicipal, pela Secretaria Municipal de Governo, sobre todos os produtos 
de origem animal e vegetal, comestíveis ou não que sejam ou não 
adicionados de produtos vegetais.  

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

 
 
   Gabinete da Prefeita , em 08 de agosto de 2012. 
 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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 LEI MUNICIPAL  Nº. 1.588/2012, DE 08/08/2012 

 
 

Dá nova redação aos artigos 1º e 4º da Lei 
1.569/2012 de 12 de Abril de 2.012 e dá 
outras providências. 
 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. - O artigo 1º da Lei 1.569/2012 de 12 de abril de 2012, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a 

alienar imóveis de seu domínio, situados no Loteamento Conjunto Residencial 
Buriti, constante da matrícula nº 24.606, devidamente registradas no serviço 
notarial e de registro desta comarca, para implementação do Programa de 
Habitação Crédito Associativo Imóvel na Planta desenvolvido por intermédio 
da Caixa Econômica Federal e do município de Coxim-MS. 

 
Art. 2º.  O artigo 4º da Lei 1.569/2012 de 12 de abril de 2012, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 4º.  Os imóveis alienados nos termos desta lei destinar-se-ão, 

exclusivamente, aos beneficiários do Programa de Habitação Crédito 
Associativo Imóvel na Planta junto a Caixa Econômica Federal, na construção 
de 32 unidades habitacionais, localizados no loteamento Conjunto Residencial 
Buriti. 

 
Art. 3º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 
   Gabinete da Prefeita , em 08 de agosto de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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 LEI MUNICIPAL  Nº. 1.589/2012, DE 08/08/2012 

 
 

“Altera dispositivo da Lei Municipal nº 
1.513/2011, que define débito ou obrigação de 
pequeno valor no âmbito do Município de 
Coxim/MS e dá outras providências”.  

 

  A PREFEITA 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 alterado o artigo 1º, da Lei 1513/2011, de  03 de maio 
de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação:    

 Art. 1º - Para os efeitos do que dispõe o § 4º do art. 100 da 

Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 62/2009, 

considera-se débito ou obrigação de pequeno valor, no âmbito do Município 

de Coxim/MS, o crédito decorrente de sentença judicial transitada em 

julgado, cujo montante não exceda a R$ 3.524,37 (três mil  quinhentos e 

vinte e quatro reais  e trinta e sete centavos), atualizados até a data em que 

for requerido o pagamento pela autoridade judiciária.   

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

 

  Gabinete da Prefeita , em 08 de agosto de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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 LEI MUNICIPAL  Nº. 1.590/2012, DE 08/08/2012 

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

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e 
ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a Abrir Crédito 

Especial no valor de R$ 62.000,00 (Sessenta e dois mil reais), no 
Orçamento Programa do Município, em vigor,  aprovado através da lei 
Municipal nº 1.546/2011, conforme discriminado:  
 
 
60.101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADÂNIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
12        – Educação 
361     – Ensino Fundamental 
0007   – Educação para todos  
2073 -  Manutenção do Centro Educação Infantil 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
4.4.0.52 – Equipamentos e Material Permanente 024 62.000,00 

 
TOTAL .............................................................................. 

 
62.000,00 

 
 
Art. 2º- Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito 

Especial , será o previsto do incisos III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 
Nº 4320/64. 

 
 
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação revogadas 

as disposições em contrário. 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, 08 de agosto de 2012. 

 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                         Prefeita Municipal 

                                        Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.591/2012, DE 29/08/2012 

 
 
 

“Declara de Utilidade Pública a Associação dos 
Jornais Diários do Interior do Mato Grosso do 
Sul – ADI/MS.” 

 
 
 DINALVA MOURÃO, Prefeita Municipal de Coxim, Estado de Mato 

Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, a Associação dos 

Jornais Diários do Interior do Mato Grosso do Sul – ADI/MS, sociedade 
civil, sem fins lucrativos, constituída por empresas jornalísticas, editoras de 
jornais sediadas no interior do estado de Mato Grosso do Sul,  com duração 
por tempo indeterminado, com sede e foro no Município de Coxim-MS, 
localizada na Rua Antônio João, nº 40, sala 03, centro, CNPJ nº  
16.738.500/0001-65.  

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, 29 de agosto de 2012. 

 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                         Prefeita Municipal 

                                        Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.592/2012, DE 04/09/2012 
 
 

 
“Autoriza o poder executivo a doar áreas de 
sua propriedade ao Fundo de Arrendamento 
Residencial – FAR, representado pela Caixa 
Econômica Federal”. 
 
 

 
 A PREFEITA 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 Poder Executivo Municipal, objetivando promover o construção 
de moradias destinadas à alienação para famílias com renda mensal de até 3 
salários mínimos, no âmbito do PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida, fica 
autorizado a doar ao FAR– Fundo de arrendamento Residencial, regido, pela lei 
nº 10.188, de 12.02.2001, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 
CEF, responsável pela gestão do FAR e operacionalização do PMCMV, dos imóveis 
abaixo relacionados: 
 
  MATRICULA: 23.743, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 01, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua José 
Antonio, lado esquerdo (ímpar) esquina com a Rua São Paulo, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para a Rua São Paulo 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 02 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 20 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio. 
 
               MATRICULA: 23.744, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 02, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua José 
Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 10,00 m para a  esquina mais próxima 
com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 01  
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 03 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 19 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 

   
MATRICULA: 23.745, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 03, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua José 
Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 20,00 m para a  esquina mais próxima 
com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 02 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 04 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 18 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
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  MATRICULA: 23.746, Livro 002, Folhas 82,1-R 

Lote nº 04, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 
José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 30,00 m para a  esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 03 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 05 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 17 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 

 
  MATRICULA: 23.747, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 05, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 40,00 m para a  esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 04 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 06 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 16 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
 

 
  MATRICULA: 23.748, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 06, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 40,00 m para a  esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 05 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 07 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 15 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
 

  MATRICULA: 23.749, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 07, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 30,00 m para a  esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis , dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 06 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 08 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 14 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
 

  MATRICULA: 23.750, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 08, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 20,00 m para a  esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 07 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 09 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 13 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
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MATRICULA: 23.751, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 09, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 10,00 m para a  esquina mais próxima 
com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 08 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 10 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 12 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
 

MATRICULA: 23.752, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 10, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), esquina com a Rua Rondonópolis, dentro 
dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 09 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para a Rua Terrenos 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 11 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
 

MATRICULA: 23.753, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 11, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), esquina com a Rua Rondonópolis , 
dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 12 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para a Rua Terrenos 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 10 
 

MATRICULA: 23.754, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 12, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 10,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 13 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 11 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 09 
 

 
MATRICULA: 23.755, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 13, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 20,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 14 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 12 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 08 
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MATRICULA: 23.756, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 14, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 30,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 15 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 13 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para a o lote nº 07 
 

MATRICULA: 23.757, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 15, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 40,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 16 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 14 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 06 
 
 

MATRICULA: 23.758, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 16, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 40,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 17 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 15 
AO LESTE (frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 05 
 

MATRICULA: 23.759, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 17, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 30,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 18 
AO SUL (Lado fundo): com 22,00 m para o lote nº 16 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 04 
 

MATRICULA: 23.760, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 18, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 20,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 19 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 17 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 03 
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MATRICULA: 23.761, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 19, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 10,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 20 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 18 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 02 
 

 
MATRICULA: 23.762, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 20, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), esquina com a Rua São Paulo, dentro 
dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para a Rua São Paulo 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 19 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 01 
 

MATRICULA: 23.763, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 01, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar) esquina com a Rua São Paulo, 
dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para a Rua São Paulo 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 02 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 20 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.764, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 02, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 10,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 01  
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 03 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 19 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

 
MATRICULA: 23.765, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 03, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Travessa 

Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 20,00 m para a esquina mais próxima 
com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 02 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 04 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 18 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
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MATRICULA: 23.766, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 04, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 30,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 03 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 05 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 17 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.767, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 05, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 40,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 04 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 06 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 16 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.768, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 06, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 40,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 05 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 07 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 15 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.769, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 07, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 30,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 06 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 08 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 14 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.770, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 08, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Travessa 

Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 20,00 m para a esquina mais próxima 
com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 07 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 09 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 13 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
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MATRICULA: 23.771, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 09, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 10,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 08 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 10 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 12 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.772, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 10, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), esquina com a Rua 
Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 09 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para a Rua Rondonópolis 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 11 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.773, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 11, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), esquina com a Rua Rondonópolis, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 12 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para a Rua Rondonópolis 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Porto Alegre 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 10 
 

MATRICULA: 23.774, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 12, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 10,00 m para a esquina mais próxima com 
a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 13 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 11 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 09 
 

MATRICULA: 23.775, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 13, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 20,00 m para a esquina mais próxima com 
a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 14 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 12 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº  08 
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MATRICULA: 23.776, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 14, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 30,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 15 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 13 
AO LESTE (frente): com 10,00m para a Rua Bandeira 
AO OESTE(fundo) com 10,00m para   o lote nº 07 
 

MATRICULA: 23.777, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 15, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 40,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua Rondonópolis,  dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 16 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 14 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 06 

 
 
MATRICULA: 23.778, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 16, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 40,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 17 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 15 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (fundo): com 10,00 m para o lote nº 05 
 

MATRICULA: 23.779, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 17, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 30,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 18 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 16 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 04 
  

MATRICULA: 23.780, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 18, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 20,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 19 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 17 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 03 
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MATRICULA: 23.781, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 19, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 10,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 20 
AO SUL (Lado fundo): com 22,00 m para o lote nº 18 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 02 
 

MATRICULA: 23.781/A, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 20, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), esquina com a Rua São Paulo, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para a Rua São Paulo 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para a o lote nº 19  
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 01 

 
 Parágrafo Único – As áreas de cada lote descrito acima foram avaliadas 
em 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pela comissão de Avaliação do 
município, perfazendo o montante de 100.00,00 (Cem mil reais). 
 
 Art. 2º - Os Bens imóveis descritos no artigo 1º desta Lei serão utilizados 
exclusivamente no âmbito do PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida e 
constarão dos bens e direitos integrantes do patrimônio do FAR – Fundo de 
Arrendamento Residencial, com fins específicos de manter a segregação 
patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas, quanto 
a tais bens e direitos, as seguintes restrições: 
 
 I – Não integrem o ativo da CEF 
 II – Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da 
CEF; 
 III – Não compõem a lista de bens e direitos da CEF, para efeito de 
liquidação judicial ou extrajudicial; 
 IV – Não podem ser dados em garantia de débito de operação da CEF;  
 V – Não são passiveis de execução por quaisquer credores da CEF, por 
mais privilegiados que possam ser; 
 VI – Não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis. 
 
 Art. 3º - A Donatária  terá como encargo utilizar os imóveis doados 
exclusivamente para a construção de unidades residenciais, destinadas à 
população de baixa renda, sob pena de revogação da Lei de doação. 
 
 Art. 4º - Igualmente dar-se-á revogação da doação caso a Donatária 
deixe de dar inicio à execução das obras de engenharia civil no imóvel doado, no 
prazo de 2 (dois) anos, contados da doação, na forma da Lei. 
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 Art. 5º – Em qualquer das hipóteses preconizadas nos artigos 
antecedentes desta Lei, a revogação operar-se-á automaticamente, 
independentemente de aviso, interpelação ou notificação da Donatária, 
revertendo à propriedade do imóvel doado ao domínio pleno da Municipalidade. 
 
 Art. 6º- – Os imóveis, objeto da doação, bem como, os que forem 
adquiridos pelo FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR- para compor o 
programa habitacional do PAC-2,   ficarão  isentos dos recolhimentos dos 
seguintes tributos: 
 
 - ITBI – imposto de transmissão de Bens Imóveis, quando da transferência 
do imóvel, objeto da doação; 
 
           -  alvará para construção, habite-se e do ISSQN 
 
 - IPTU – imposto predial e territorial urbano, enquanto permanecem sob a 
propriedade do FAR; 
  

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

 
 
 
Gabinete da Prefeita Municipal, 04 de setembro de 2012. 

 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                         Prefeita Municipal 

                                        Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.593/2012, DE 19/09/2012 
 

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

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ela sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a Abrir Crédito 

Especial no valor de 70.000,00 (Setenta mil Reais ), no Orçamento 
Programa do Município, em vigor, aprovado através da Lei Municipal n°1.534 
/2011 conforme discriminado:  

 
 
30.101 – SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
                E INFRAESTRUTURA 
25        –  Energia 

752      -  Energia Elétrica  

0009   -  Melhor Qualidade de Vida 
2024   – Manutenção da Iluminação Publica   

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 00 70.000,00 

 
TOTAL ........................................................................ 70.000,00 

 
   

 
Art. 2º- Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito 

Especial , será o previsto do incisos III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 
Nº 4320/64. 

 
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação revogadas 

as disposições em contrário. 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal, 19 de setembro de 2012. 

 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                         Prefeita Municipal 

                                        Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.594/2012, DE 19/09/2012 

 
 

“Afeta área como uso comum do povo 
e dá outras providencias”. 
 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica afetado como área de uso comum do povo o corredor 
público, abaixo descrito: 
 
 
CORREDOR PÚBLICO, Quadra nº 01, com área de 2.334,99m2, bairro 
Centro, localizado com frente para a Rua Viriato bandeira, lado direito 
(ar) a 40,00 metros de distancia para a esquina mais próxima, 
confrontado com a Rua Ipê, dentro dos seguintes limites e 
confrontações:  
 
Ao Norte (lado esquerdo): com 70,00 e 30,00m divisando com o lote nº 
A-6/1A (remanescente) e 60,00m divisando com o lote nº -A-6/1B 
(desmembrado) 
Ao Sul (lado direito): com 60,00m divisando com o lote nº A-6/13 e o 
lote nº A-6/D (desmembrado) e 40,00m divisando com o lote nº A-6/1D 
(desmembrado). 
Ao Leste (frente) com 10,00m para a Rua Viriato bandeira; 61,00m 
divisando com o lote nºA-6/1B (desmembrado);10,00m para a Rua 
Viriato Bandeira; 2,00m divisando com o lote nº A-6/1D 
(desmembrado). 
Ao Oeste (fundo) com 10,00m divisando com  lote A-B; 73,00 divisando 
com o lote nº A6/1A (remanescente).  
 

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

Gabinete da Prefeita Municipal, 19 de setembro de 2012. 
 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                         Prefeita Municipal 

                                        Coxim/MS 
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    LEI MUNICIPAL  Nº. 1.595/2012, DE 19/09/2012 
 
 

Regula o acesso à informação no âmbito do 
Município de Coxim – MS e dá outras providências. 
 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelo 
Município de Coxim-MS, com o fim de garantir o acesso à informação previsto no 
inciso XXXIII do art. 5o , no inciso II do § 3o  do art. 37, no § 2o  do art. 216 da 
Constituição da República, e na Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 
2011. 
 
 Art. 2º - Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização de ações de 
interesse público, recursos do orçamento municipal na forma de auxílios, 
contribuições, subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, 
convênio, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. 
 
 Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades 
citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua 
destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente 
obrigadas. 
 
           Capítulo I 
   Do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC 
 
 Art. 3º - O acesso a informações públicas será garantido por meio dos 
serviços próprios criados pelos órgãos públicos, que deverão assegurar: 
 I – a gestão transparente da informação, propiciando o seu amplo acesso e 
a sua divulgação; 
 II – a proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, 
autenticidade e integridade; e, 
 III – a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada 
a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 
 
 Art. 4º - O acesso à informação que será prestado pelos órgãos públicos 
do Município e deve compreender a atividade de prestar ou fornecer: 
 I – orientação sobre os procedimentos para o acesso, bem como sobre o 
local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 
 II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 
públicos; 
 III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo 
que esse vínculo já tenha cessado; 
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 IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
 V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 
 VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, 
utilização de recursos públicos, licitações, contratos administrativos; e 
 VII – informação relativa: 
 a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, 
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores 
propostos; 
 b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de 
contas relativas a exercícios anteriores. 
 
 Art. 5º - O acesso à informação de que trata esta Lei não abrange: 
 
 I – as hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça; 
 II – as sindicâncias investigatórias enquanto em andamento, assim 
classificadas pela autoridade instauradora competente como envolvendo 
situações de caráter sigiloso; 
 III – as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta 
de atividade econômica pelo Poder Público ou por pessoa física ou entidade 
privada que tenha qualquer espécie de vínculo com ele; 
 IV – as negociações prévias e a celebração de protocolos de intenções 
entre o Poder Público e particulares, relativos à instalação de empreendimentos 
industriais, comerciais e de prestação de serviços no território municipal, de 
proporções econômicas e sociais e significativas para a realidade local, até a 
definição dos benefícios a serem concedidos no âmbito de programa de 
desenvolvimento econômico e a edição de lei autorizativa de instalação do 
empreendimento com a concessão dos incentivos públicos; 
 V – as plantas e memoriais descritivos de instituições financeiras que 
trabalhem com o gerenciamento, a guarda ou o transporte de moeda corrente ou 
títulos de crédito, ou que mantenham, em suas dependências, cofres, bem como 
informações sobre os seus sistemas de segurança; 
 VI – senhas de acesso, certificados digitais, chaves criptográficas e dados  
relacionados à segurança dos sistemas de informática dos órgãos públicos, 
inclusive a relação nominal dos servidores que detém acesso aos procedimentos 
e ferramentas de segurança de tecnologia da informação. 
 Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre 
condutas que impliquem em violação dos direitos humanos praticada por agentes 
públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objetos de 
restrição de acesso. 
 
 Art. 6º - É criado, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Serviço de 
Informação ao Cidadão – SIC, vinculado à Secretaria Municipal de Receita e 
Gestão, que visa ao atendimento dos pedidos de acesso à informação pública, 
não excluindo a obrigatoriedade dos órgãos públicos realizarem a publicidade 
oficial dos atos de sua competência, de forma rotineira e independentemente de  
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qualquer requerimento, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, em 
atendimento à legislação específica1. 
 
 Parágrafo único. Os órgãos da administração indireta do Município 
deverão regulamentar a presente lei nos seus respectivos âmbitos de atuação, 
de modo a instrumentalizar os serviços necessários para garantir o seu 
cumprimento. 
 
 Art. 7º - A Câmara de Vereadores do Município deverá organizar e 
regulamentar os seus serviços por meio de norma própria, de acordo com a sua 
estrutura administrativa. 
 
 

Capítulo II 
Do Procedimento de Acesso à Informação 

Seção I 
Do Pedido de Acesso 

 
 Art. 8º - Qualquer interessado tem legitimidade para apresentar pedido de 
acesso à informação aos órgãos e entidades públicas municipais, por qualquer 
meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a 
especificação da informação requerida, sendo vedada a exigência: 
 
 I – de dados que possam inviabilizar a solicitação de acesso; e, 
 II – de motivos e/ou justificativas determinantes da solicitação de acesso a 
informações de interesse público. 
 
 Art. 9º -  O pedido de acesso será protocolado junto ao Protocolo Geral do 
Município, autuado e numerado em expediente próprio, cabendo à Comissão do 
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC deliberar sobre as providências 
necessárias para o seu processamento. 
 
 Parágrafo único. Compete ao Chefe do Poder Executivo, mediante 
decreto, definir os meios oficiais de encaminhamento de pedidos de acesso, bem 
como os respectivos endereços e contatos, devendo, obrigatoriamente, 
disponibilizar pelo menos uma alternativa eletrônica por meio do sítio oficial do 
Município na internet. 
 
 Art. 10 - O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC deverá conceder o 
acesso imediato à informação disponível. 
 
 § 1º - Não sendo possível a concessão de acesso imediato, na forma do 
caput deste artigo, o SIC, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, deverá: 
 
 I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 
reprodução ou obter a certidão; 
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 II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do 
acesso pretendido; ou, 
 III – comunicar que não possui a informação, indicando, se for do seu 
conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remetendo o 
requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa 
de seu pedido de informação. 
 
 § 2º - O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) 
dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. 
 
 § 3º - Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do 
cumprimento da legislação aplicável, o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC 
poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a 
informação de que necessitar. 
 
 § 4º - Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação 
total ou parcialmente sigilosa nos termos do art. 23 e seguintes da Lei Federal 
no 12.527/2011, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de 
recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe 
indicada a autoridade competente para sua apreciação. 
 
 § 5º - A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse 
formato, caso haja anuência do requerente. 
 
 § 6º - Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em 
formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, 
serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual poderá 
consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que 
desonerará o SIC da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente 
declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. 
 
 Art. 11 - O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, abrangendo a busca 
e o fornecimento da informação requerida, é gratuito, salvo nas hipóteses de 
reprodução de documentos, situação em que será cobrado do requerente o valor 
necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados, 
conforme definido em regulamento próprio. 
 
 Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput o 
requerente cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do 
sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei Federal 
no 7.115/1983. 
 
 Art. 12. Quando se tratar de acesso a informação contida em documento 
cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a 
consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. 
 
 Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o requerente 
poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a  
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reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do 
documento original. 
 
 Art. 13 - Em caso de indeferimento, parcial ou total, de acesso à 
informação, é assegurado ao requerente o direito de obter o inteiro teor da 
decisão prolatada pelo Serviço de Informação ao Cidadão – SIC. 
 
 § 1º -  Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela 
parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de 
certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. 
 
 § 2º - O direito de acesso aos documentos ou às informações neles 
contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato 
administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. 
 
 § 3º - A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado 
aos órgãos e entidades públicas municipais, quando não fundamentada, sujeitará 
o responsável a medidas disciplinares, nos termos da legislação aplicável. 
 
 § 4º - Quando a negativa de acesso à informação tiver como fundamento 
o seu extravio, poderá o interessado requerer à autoridade competente, por 
intermédio do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, a instauração de 
expediente administrativo apropriado para apurar o desaparecimento da 
respectiva documentação, hipótese na qual o responsável pela guarda da 
informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e 
indicar as provas que comprovem sua alegação. 
 
 

Seção II 
Dos Recursos 

 
 
 Art. 14 - No caso de indeferimento parcial ou total de acesso à informação 
ou às razões da negativa do acesso, o interessado poderá interpor recurso contra 
a decisão, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. 
 
 § 1º - O recurso será dirigido ao Secretário Municipal de Receita e Gestão, 
por intermédio do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, que poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado. 
 
 § 2º - O Secretário Municipal de Receita e Gestão, deverá proferir a sua 
decisão no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade. 
 
 Art. 15 - Indeferido o acesso a informação pelo Secretário Municipal de 
Gestão, na forma do art. 14 desta Lei, o requerente poderá recorrer ao Prefeito, 
que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se: 
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 I – o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado; 
 II – a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente 
classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a 
hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou 
desclassificação; e, 
 III – estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos 
previstos nesta Lei.  
 
 § 1º -  Verificada a procedência das razões do recurso, o Prefeito 
determinará ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC que adote as 
providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei. 
 
 § 2º -  Negado o acesso à informação pelo Prefeito, cópia do expediente 
será encaminhada ao Sistema de Controle Interno, para acompanhamento e 
fiscalização da sua regularidade. 
 
 

CAPÍTULO III 
Da Composição da comissão de Serviço de Informação ao Cidadão – SIC 
 
 
 Art.16.  O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC será constituído por 
uma equipe  formada de, no mínimo, 3 (três) membros, a serem designados  
pelo Prefeito Municipal pelo período mínimo de 03 (anos), devendo 
obrigatoriamente serem detentores de cargo de provimento efetivo e estáveis. 
 
 § 1º -  Os servidores que vierem a serem designados na forma deste 
artigo deverão serem submetidos, de forma regular e permanente, a 
treinamentos e avaliações de desempenho de atividades, com o objetivo de 
manter-se a condição indispensável para a sua permanência no exercício da 
função, bem como para garantir a eficiência do Serviço de Informação ao 
Cidadão – SIC. 
 
 § 2º - Os servidores designados para atuarem no Serviço de Informação 
ao Cidadão – SIC deverão desempenhar com zelo, integridade e eficiência as 
funções deste serviço, sem prejuízo do cumprimento das atribuições próprias do 
cargo de origem. 
 
 § 3º -  A função dos servidores que integrarem a comissão do Serviço de 
Informação ao Cidadão – SIC compreende a responsabilidade pela autuação, 
instrução, acompanhamento e diligências relativas aos expedientes de pedidos 
de acesso a informação, a disponibilização de informações públicas, a 
deliberação sobre os pedidos de acesso em primeira instância, o recebimento, 
processamento e o encaminhamento à autoridade superior dos recursos 
interpostos das suas decisões, a articulação com outros órgãos administrativos 
para fins de instrução dos expedientes sob a sua responsabilidade e todas as 
demais tarefas administrativas relativas aos pedidos de acesso a informação  
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formulados para os órgãos e entidades do Município, aí incluída a 
responsabilidade pela alimentação de programas informatizados de 
acompanhamento dos expedientes e a execução de tarefas auxiliares junto ao 
arquivo público. 
 
 § 4º -  Compete aos integrantes da equipe do Serviço de Informação ao 
Cidadão – SIC o dever de notificar o Secretário Municipal de Receita e Gestão, o 
Controle Interno e a Procuradoria Jurídica acerca dos casos de inobservância das 
diretrizes estabelecidas nesta Lei. 
 
 Art. 17 -  Os membros da Comissão de Serviço de Informação ao Cidadão 
– SIC deverão eleger o seu Presidente, cujo mandato será desempenhado pelo 
período definido pela própria comissão, cujo limite máximo é o da investidura na 
função. 
 
 Parágrafo único. Compete ao Presidente da Comissão de Serviço de 
Informação ao Cidadão – SIC: 
 I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, 
de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei; 
 II – monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar 
relatórios periódicos sobre o seu cumprimento; 
 III – recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao 
aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto 
cumprimento do disposto nesta Lei; e 
 IV – orientar as respectivas unidades e órgãos administrativos no que se 
refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos. 
 
 Art. 18 - Fica instituída gratificação por exercício de função, que 
corresponderá a  DGAS 2, a ser concedida aos servidores designados para a 
prestação do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, durante o período de 
investidura na função. 
 
 Parágrafo único. O valor pago como gratificação por exercício de função 
não se incorporará aos vencimentos do servidor para nenhum efeito. 
 
 Art. 19 - Os membros da Comissão de Serviço de Informação ao Cidadão 
– SIC responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, 
salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e 
registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
 

 Art. 20 - As condutas ilícitas que ensejarem responsabilidade ao agente 
público, na forma do art. 32 da Lei Federal no 12.527/2011, serão processadas  
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em expediente administrativo próprio, com observância aos princípios do 
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e serão consideradas, 
para fins do disposto no Regime Jurídico Único dos Servidores de que trata a Lei 
Complementar 066/2005, infrações administrativas, que deverão ser apenadas  
segundo os critérios nela estabelecidos. 
 
 Art. 21 -  A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em 
virtude de vínculo de qualquer natureza com o Poder Público e deixar de 
observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções: 
 
 I – advertência; 
 II – multa; 
 III – rescisão do vínculo com o poder público; 
 IV – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
 V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
 § 1º -  As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias. 
 
 § 2º -  A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência 
exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
 
 § 3º -  A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando 
o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV. 
 
 Art. 22 - Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos 
danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização 
indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração 
de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o 
respectivo direito de regresso. 
 
 Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou 
entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou 
entidades, tenha acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a 
tratamento indevido. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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 Art. 23. Todas as unidades e órgãos administrativos deverão atender com 
zelo e presteza as solicitações realizadas pelo Serviço de Informação ao Cidadão 
– SIC, no prazo assinalado pela respectiva Comissão, devendo justificar 
formalmente a eventual impossibilidade de disponibilizar as informações 
requeridas, sob pena de responsabilidade. 
 
 Parágrafo único. O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e o Arquivo 
Público Municipal deverão trabalhar em regime de cooperação, envidando 
esforços para a manutenção sempre atualizada das informações e registros 
constantes dos arquivos gerais, para o que poderão elaborar planos de trabalho 
conjunto, definir estratégias organizacionais e realizar treinamentos e 
capacitações. 
 
 Art. 24. As adequações administrativas que se fizerem necessárias em 
decorrência da aplicação desta Lei serão efetivadas por meio de atos 
administrativos próprios. 
 
 Art. 25 - O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nesta Lei. 
 
 Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal, 26 de setembro de 2012. 
 
 
 
 
                                         DINALVA MOURÃO 
                                         Prefeita Municipal 

                                        Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.596/2012, DE 19/09/2012 
 

 
“Dispõe sobre a criação e funcionamento do Fundo 
Municipal de Cultura da cidade de Coxim – MS” 
 

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

CAPÍTULO I 
CRIAÇÃO 

 
 
 Art. 1º – Fica criado o Fundo Municipal de Cultural (FMC) que tem por 
objetivos angariar e gerir recursos de cultura, nos termos dessa lei. 
 
 

CAPÍTULO II 
FINALIDADES, RECEITAS E BENEFICIOS. 

 
 
 Art. 2º - Fundo Municipal de Cultura tem por finalidade precípua custear a 
manutenção e desenvolvimento de projetos e atividades culturais em nosso 
município.  
 
 Art. 3º – São receitas do Fundo: 
 
I – Dotações orçamentárias a ele designadas; 
II – Taxas sobre eventos culturais que porventura forem arrecadadas; 
III – Os recursos arrecadados em espaço públicos em eventos de cunho cultural 
na sua totalidade; 
IV - A venda de publicações culturais editadas pelo poder publico; 
V – A participação na renda de produtos culturais comercializados pelo poder 
público; 
VII - Recursos provenientes de aplicação financeira de recursos disponíveis para 
cultura; 
VIII – Recursos provenientes de convênios celebrados com o Fundo Municipal de 
Cultura; 
IX – Doações de pessoas física ou jurídica de direito privado ou público, 
nacionais ou estrangeiros; 
X– Produto de operação de crédito, realizados pela  
Prefeitura Municipal de Coxim, observada a legislação pertinente e destinada a 
esse fim específico; 
XI – Contribuição de qualquer natureza seja pública ou privada; 
XII – Demais rendas eventuais. 
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CAPITULO III 

APLICAÇÃO E PROCEDIMENTO DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE CULTURA. 

 
 
 Art. 4º – O Fundo Municipal de Cultura será regido pela Diretoria 
Executiva de Cultura da FUNDAÇÃO PROFESSORA CLARICE RONDON DE 
CULTURA, DESPORTOS E LAZER – FUNRONDON, através de aprovação de 
planos, apreciação de relatórios periódicos de acompanhamento e do 
estabelecimento de diretrizes e normas a serem observadas pelo órgão de 
gestão financeira. 
 
 §1º - Os planos de aplicação dos recursos serão aprovados por Resolução.  
§2º- O Fundo Municipal de Cultura (FMC) ficará subordinado administrativamente 
à FUNRONDON – Fundação Professora Clarice Rondon dos Santos, de Cultura, 
Desporto e Lazer. 
 
 §3º - O presente Fundo, tem finalidade de custear a execução da política 
municipal de cultura, por meio do financiamento dos seguintes serviços, 
atividades e obras de interesse cultural: 
 
I – Elaboração e implantação de Plano Municipal de Cultura do município  de 
Coxim; 
II – Eventos culturais em geral; 
III- Elaboração de Planos de propaganda promocional com características 
culturais do município; 
IV – Manutenção e conservação de áreas municipais de interesse para o 
patrimônio cultural municipal: 
V – Treinamento de pessoas na área pertinente; 
VI - Promoção de sinalização de pontos culturais; 
VII – Elaboração e contratação de pesquisa de demanda cultural; 
VIII - Implantação e manutenção de banco de dados culturais; 
IX – Apoio à produção de manifestações culturais; 
X – Obras de infraestrutura turística; 
XI – Outras atividades discutidas e desenvolvidas pelo CONSELHO MUNICIPAL 
DE CULTURA, que visem à realização e fomento da atividade CULTURAL; 
 
 Art. 5º – A gestão financeira interna do presente Fundo será exercida 
FUNRONDON, respeitadas as competências do seu conselho curador assim como 
as diretrizes do CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA;  
 
 § 1º - O Conselho Curador será composto por cinco membros efetivos de 
acordo com o especificado na Seção II do Art. 12, eleitos de conformidade com o 
estatuto da FUNRONDON; 
  
 § 2º – Os Conselheiros que compõem o Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO 
PROFESSORA CLARICE RONDON DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER – 
FUNRONDON elegerão o Presidente dentre seus membros. 
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 Art. 6º – Compete ao Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO PROFESSORA 
CLARICE RONDON DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER – FUNRONDON; 
 

I- Examinar e emitir parecer sobre os balancetes e balanços financeiros do 
Fundo Municipal de Cultura (FMC); 

II- Examinar e emitir ao Conselho Municipal de Políticas Culturais e ao 
Conselho Curador, pareceres periódicos sobre o movimento econômico, 
financeiros e administrativos do FMC; 

 
 Art. 7º – O Conselho Fiscal do FMC reunir-se-á, ordinariamente a cada 
dois meses, e, extraordinariamente, quando entender necessário, mediante 
convocação da maioria de seus membros, ou por solicitação do FMC. 
 
 Art. 8º – Os recursos financeiros destinados ao FMC serão depositados 
obrigatoriamente em conta bancaria específica, sob a denominação: Fundo 
Municipal de Cultura, em agência bancária oficial; 
Parágrafo Único – Os recursos do FMC serão movimentados através desta conta 
bancária, observando-se o requisito de dois Ordenadores de Despesas: o 
Presidente da FUNRONDON e o Diretor Executivo de Cultura da FUNDAÇÃO 
PROFESSORA CLARICE RONDON DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER – 
FUNRONDON. 
 
 Art. 9º - O Conselho Fiscal do presente Fundo deverá tomar todas as 
providências relativas à prestação de contas e outras obrigações pertinentes à 
escrituração contábil, observando-se as disposições vigentes sobre a matéria, em 
especial o seguinte: 
I – Preparar demonstrações mensais de receita e das despesas a serem 
encaminhadas ao prefeito municipal; 
II - Manter os controles indispensáveis à execução orçamentária; 
 
 Art. 10 – O saldo positivo do Fundo, apurado em balanço, em cada 
exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do 
próprio Fundo. 
 
 Art. 11 – Compete ao Conselho Fiscal do FMC: 
 

I- Movimentar recursos e controlar sua aplicação em conformidade com o 
Plano de Aplicação, obedecidas à legislação e normas pertinentes; 

II- Realizar operações financeiras necessária à integridade do valor 
monetário dos recursos disponíveis; 

III- Celebrar convênios e outros correlatos, pertinentes à capacitação e 
aplicação de recursos; 

IV- Propor ao Conselho Curador, planos de aplicação dos recursos 
disponíveis; 

V- Apresentar ao Conselho Curador, relatórios e periódicos das aplicações 
efetuadas; 
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VI- Propor ao Conselho Curador, normas complementares necessárias à 
gestão do Fundo. 

 
 Art. 12 – Os Planos de Aplicação do FMC evidenciarão a política municipal 
de cultura, observados a Lei de Diretrizes Orçamentária e os princípios da 
universalidade e equilíbrio, padrões e normas estabelecidas na legislação que 
rege a matéria. 
 
 Art.13 - Constatadas quaisquer irregularidades na administração do 
Fundo, o CMC, por meio de sessão especial, decretar a intervenção no mesmo, 
com a destituição do Conselho Curador e sua imediata substituição. 
 
 Art. 14 – Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
                  Gabinete da Prefeita Municipal, em 26 de Setembro de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.597/2012, DE 21/11/2012 
 

“Afeta área como uso comum do povo e dá outras              
providencias”. 

 
 A PREFEITA 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 afetado como área de uso comum do povo, 
transfigurando-se em Corredor Publico, o Lote nº X-04 Desmembrado, 
Quadra S/N, abaixo descrito: 
 
Lote nº X-04 (Desmembrado), irregular, com área de 1.099,00 m2  , 
frente para a Rua Brasília à 57,00m, de distancia da esquina mais 
próxima com a Travessa Mutum, lado direito (par), dentro dos 
seguintes limites e confrontações:  
 
Ao Norte (lado esquerdo): com 106,42m dividindo com o lote nº X-
03 Desmembrado. 
Ao Sul (lado direito): com 113,45m dividindo com o lote nº X-05 
(desmembrado). 
Ao Leste (frente) com 10,00m para a Rua Brasília. 
Ao Oeste (fundo) com 12,08m para a Rua Verônica Tobias.  
 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
                
 
       Gabinete da Prefeita Municipal, 21 de novembro de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.598/2012, DE 21/11/2012 
 
 

“Afeta área como uso comum do povo e dá outras              
providencias”. 
 

 
 A PREFEITA 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 afetado como área de uso comum do povo, 
transfigurando-se em Corredor Publico, o Lote nº X-02 Desmembrado, abaixo 
descrito: 
 
Lote nº X-02 (Desmembrado), irregular, com área de 836,30 m2  , 
frente para a Rua Brasília esquina com a Travessa Mutum, lado 
direito (par), dentro dos seguintes limites e confrontações:  
 
Ao Norte (lado esquerdo): com 67,47m dividindo com o lote nº X-01 
(remanescente). 
Ao Sul (lado direito): com 71,95m dividindo com o lote nº X-03 
(desmembrado). 
Ao Leste (frente) com 12,00m para a Rua Brasília esquina com a 
Travessa Mutum. 
Ao Oeste (fundo) com 12,71m para a Rua Verônica Tobias.  

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

as disposições em contrário. 
 
                 
 
       Gabinete da Prefeita Municipal, 21 de novembro de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.599/2012, DE 28/11/2012 
 
 

“Altera dispositivo da Lei 1592, de 04 de 
setembro de 2012, e dá outras providencias.” 
 

 
 A PREFEITA 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 Poder Executivo Municipal, objetivando promover a 
construção de moradias destinadas à alienação para famílias com renda 
mensal de até 3 salários mínimos, no âmbito do PMCMV – Programa Minha 
Casa Minha Vida, fica autorizado a alienar, em forma de venda, ao FAR- 
Fundo de arrendamento Residencial, regido, pela lei nº 10.188, de 
12.02.2001, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 
responsável pela gestão do FAR e operacionalização do PMCMV, dos imóveis 
abaixo relacionados: 
 
  MATRICULA: 23.743, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 01, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua José 
Antonio, lado esquerdo (ímpar) esquina com a Rua São Paulo, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para a Rua São Paulo 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 02 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 20 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio. 
 
               MATRICULA: 23.744, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 02, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua José 
Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 10,00 m para a  esquina mais próxima 
com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 01  
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 03 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 19 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 

   
MATRICULA: 23.745, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 03, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua José 
Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 20,00 m para a  esquina mais próxima 
com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 02 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 04 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 18 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
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  MATRICULA: 23.746, Livro 002, Folhas 82,1-R 

Lote nº 04, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 
José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 30,00 m para a  esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 03 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 05 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 17 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 

 
  MATRICULA: 23.747, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 05, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 40,00 m para a  esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 04 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 06 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 16 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
 

 
  MATRICULA: 23.748, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 06, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 40,00 m para a  esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 05 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 07 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 15 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
 

  MATRICULA: 23.749, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 07, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 30,00 m para a  esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis , dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 06 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 08 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 14 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
 

  MATRICULA: 23.750, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 08, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 20,00 m para a  esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 07 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 09 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 13 

AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
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MATRICULA: 23.751, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 09, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), com 10,00 m para a  esquina mais próxima 
com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 08 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 10 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 12 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
 

MATRICULA: 23.752, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 10, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

José Antonio, lado esquerdo (ímpar), esquina com a Rua Rondonópolis, dentro 
dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 09 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para a Rua Terrenos 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 11 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua José Antonio 
 

MATRICULA: 23.753, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 11, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), esquina com a Rua Rondonópolis , 
dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 12 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para a Rua Terrenos 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 10 
 

MATRICULA: 23.754, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 12, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 10,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 13 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 11 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 09 
 

 
MATRICULA: 23.755, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 13, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 20,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 14 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 12 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 08 
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MATRICULA: 23.756, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 14, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 30,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 15 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 13 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para a o lote nº 07 
 

MATRICULA: 23.757, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 15, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 40,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 16 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 14 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 06 
 
 

MATRICULA: 23.758, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 16, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 40,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 17 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 15 
AO LESTE (frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 05 
 

MATRICULA: 23.759, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 17, quadra 38-A,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 30,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 18 
AO SUL (Lado fundo): com 22,00 m para o lote nº 16 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 04 
 

MATRICULA: 23.760, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 18, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 20,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 19 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 17 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 03 
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MATRICULA: 23.761, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 19, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), com 10,00 m para a esquina mais 
próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 20 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 18 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 02 
 

 
MATRICULA: 23.762, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 20, quadra 38-A, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado direito (par), esquina com a Rua São Paulo, dentro 
dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para a Rua São Paulo 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 19 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 01 
 

MATRICULA: 23.763, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 01, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar) esquina com a Rua São Paulo, 
dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para a Rua São Paulo 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 02 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 20 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.764, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 02, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 10,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 01  
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 03 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 19 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

 
MATRICULA: 23.765, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 03, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Travessa 

Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 20,00 m para a esquina mais próxima 
com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 02 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 04 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 18 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
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MATRICULA: 23.766, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 04, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 30,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 03 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 05 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 17 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.767, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 05, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 40,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 04 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 06 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 16 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.768, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 06, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 40,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 05 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 07 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 15 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.769, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 07, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 30,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 06 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 08 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 14 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.770, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 08, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Travessa 

Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 20,00 m para a esquina mais próxima 
com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 07 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 09 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 13 

AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
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MATRICULA: 23.771, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 09, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), com 10,00 m para a esquina 
mais próxima com a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e 
confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 08 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 10 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 12 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.772, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 10, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a 

Travessa Projetada A, lado esquerdo (ímpar), esquina com a Rua 
Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 09 
AO SUL (Lado esquerdo): com 22,00 m para a Rua Rondonópolis 
AO LESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 11 
AO OESTE (Frente): com 10,00 m para a Travessa Projetada A 
 

MATRICULA: 23.773, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 11, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), esquina com a Rua Rondonópolis, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 12 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para a Rua Rondonópolis 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Porto Alegre 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 10 
 

MATRICULA: 23.774, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 12, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 10,00 m para a esquina mais próxima com 
a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 13 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 11 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 09 
 

MATRICULA: 23.775, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 13, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 20,00 m para a esquina mais próxima com 
a Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 14 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 12 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº  08 
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MATRICULA: 23.776, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 14, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 30,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua Rondonópolis, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 15 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 13 
AO LESTE (frente): com 10,00m para a Rua Bandeira 
AO OESTE(fundo) com 10,00m para   o lote nº 07 
 

MATRICULA: 23.777, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 15, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 40,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua Rondonópolis,  dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 16 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 14 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 06 

 
 
MATRICULA: 23.778, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 16, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 40,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 17 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 15 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (fundo): com 10,00 m para o lote nº 05 
 

MATRICULA: 23.779, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 17, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 30,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 18 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 16 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 04 
  

MATRICULA: 23.780, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 18, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 20,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 19 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para o lote nº 17 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 03 
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MATRICULA: 23.781, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 19, quadra 38-B,  com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), com 10,00 m para a esquina mais próxima com a 
Rua São Paulo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para o lote nº 20 
AO SUL (Lado fundo): com 22,00 m para o lote nº 18 
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 02 
 

MATRICULA: 23.781/A, Livro 002, Folhas 82,1-R 
Lote nº 20, quadra 38-B, com a área de 220,00 m2, frente para a Rua 

Bandeira, lado direito (par), esquina com a Rua São Paulo, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
AO NORTE (Lado esquerdo): com 22,00 m para a Rua São Paulo 
AO SUL (Lado direito): com 22,00 m para a o lote nº 19  
AO LESTE (Frente): com 10,00 m para a Rua Bandeira 
AO OESTE (Fundo): com 10,00 m para o lote nº 01 

 
  
 Parágrafo  Único – As áreas de cada lote descrito acima foram 
avaliadas em 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pela comissão de 
Avaliação do município, perfazendo o montante de 100.00,00 (Cem mil 
reais). 
 
 Art. 2º – Os imóveis alienados ao FAR  que alude o artigo anterior, 
ficarão por força desta lei isentos dos pagamentos de ITBI, IPTU, ISSQN e 
Habite-se. 
 
 Art. 3º - A alienação de que trata esta lei, fica dispensada de licitação 
por força do previsto no artigo 17, inciso I, alínea e, da Lei 8.666/93. 
 
 Art.4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
em especial a Lei 1592/2012, de  04 de setembro de 2012. 
 
 
       Gabinete da Prefeita Municipal, 28 de novembro de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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       LEI MUNICIPAL  Nº. 1.600/2012, DE 12/12/2012 
 

 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO MUNICÍPIO DE COXIM-MS, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2013 E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

DINALVA MOURÃO, Prefeita Municipal de Coxim, Estado do Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições conferida na Lei Orgânica do 
Município, faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu, na qualidade de 
Prefeita Municipal, Sanciono a seguinte Lei: 

 
ARTIGO 1º - Fica aprovado o Orçamento-Geral do município de Coxim 

- MS, para o exercício de 2013, que estima a Receita e fixa a Despesa em 
R$ 77.472.370,00 (Setenta e sete milhões quatrocentos e setenta e dois 
mil e trezentos e setenta reais). 

 
ARTIGO 2º - O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013 

compõe-se do Orçamento do Legislativo Municipal, Executivo Municipal e 
seus Fundos Especiais, compatibilizados de forma abrangente nas ações de 
governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. 

 
ARTIGO 3° - A receita será realizada mediante a arrecadação dos 

tributos, rendas, transferências e outras receitas de capital, na forma da 
legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo da Receita nos 
termos da lei Nº 4.320/64 e Portarias Interministeriais Nº163, 180, 212, 
325, 326, 328, 339, todas de 2.001 e Portarias Ministeriais 211, 300 e 447, 
editadas em 2.002, e recentemente a Portaria Conjunta STN/Sof nº 01, De 
29 de Abril De 2008. 

 
Receitas Correntes R$    69.471.020,00 
Receitas Tributárias R$       5.997.500,00 
Receitas de Contribuição R$       5.195.300,00 
Receita Patrimonial R$       1.735.350,00 
Receitas de Serviços R$            11.500,00 
Transferências Correntes R$     54.538.610,00 
Outras Receitas Correntes R$       1.992.760,00 
Receitas de Capital R$     11.427.350,00 
Operação de Credito R$          180.000,00 
Alienação de Bens R$            54.000,00 
Amortização de Empréstimos R$              7.000,00 
Transferências de Capital R$     11.186.350,00 
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias R$       2.200.000,00 
Receita de Contribuições R$       2.200.000,00 
Outras Receitas Intra-Orcamentárias R$                     0,00 
Total da Receita R$     77.472.370,00 

 
   
 Art. 4º - A DESPESA total do Orçamento ascende a R$ 77.472.370,00 
(Setenta e sete milhões quatrocentos e setenta e dois mil e trezentos e setenta 
reais), importando o Orçamento Fiscal em R$ 54.961.424,93 (Cinqüenta e quatro 
milhões novecentos e sessenta e um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e 



 

noventa e três centavos) e o Orçamento de Seguridade Social em R$ 
22.510.945,07(Vinte e dois milhões quinhentos e dez mil novecentos e quarenta 
e cinco reais e sete centavos). 

 
Art. 5º - A despesa será realizada segundo a sua natureza, que 

apresenta o seguinte desdobramento: 
          

A) Categorias Econômicas R$
  

 75.060.760,00 

1) Despesas Correntes R$   59.127.282,52 
2) Despesas de Capital R$   18.245.087,48 
3) Reserva de Contingência 
 

R$        100.000,00 

B) Grupos de Natureza da Despesa 
 

R$    75.060.760,00 

1) Pessoal e Encargos Sociais R$      31.261.550,17 
2) Juros e Encargos da Dívida R$            3.500,00 
3) Outras Despesas Correntes R$    27.862.232,35 
4) Investimentos R$    16.596.687,48 
5) Inversões Financeiras R$         501.000,00 
6) Amortização da Dívida R$      1.147.400,00 
7) Reserva de Contingência R$         100.000,00 

 
 
Por Unidades Orçamentárias: 
 
 
A) Poder Legislativo 
 

        

    Câmara Municipal R$    2.562.790,91 
 

B) Poder Executivo – Prefeitura Municipal              
    Gabinete do Prefeito R$    2.235.400,02           
    Secretaria Municipal de Gestão R$    9.101.400,00 
    Secretaria Mun. Des. Sustent. e Infraestrutura R$  15.369.950,00 
    Secretaria Mun.  Cidadania e Assist. Social R$    2.545.785,07 
    Secretaria Municipal de Educação R$    6.736.637,50 
    Secretaria Municipal de Governo R$       249.000,00 
    Reserva de Contingência 
 

R$       100.000,00 

c) FUNDOS MUNICIPAIS 
 

               

    Fundo Municipal de Saúde R$    17.290.926,50 
    Fundo Mun. Manutenção e Desenv. Urbano  R$           16.000,00 
    Educ. Básica Val. Professor Educ. – FUNDEB R$        6.916.090,00 
    Fundo Municipal de Assistência Social R$      1.192.700,00 
    Fundo Municipal da Criança e Adolescência R$         128.900,00 
    Fundo Municipal de Investimento Social R$         452.000,00 

 
    
 
    Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social 

 
 
R$ 

                 
 

      906.000,00 
    Fundo Municipal Anti Drogas R$            2.300,00 
    Fundo Municipal do Meio Ambiente R$          20.400,00 



 

    Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural R$        249.600,00 
    Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo R$     1.696.800,00 
 
d) REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA 
 

   

    Inst. Prev. dos Servidores Mun. de Coxim R$     6.395.200,00 
 
e) FUNDAÇÃO 

   

  
   Fundação de Cultura e Desp. “Clarice Rondon - 
   FUNRONDON 

 
R$ 

  
  

2.086.500,00 
 
f) INSTITUTO 
 

   

   Instituto Municipal de Servidores de Coxim de 
   Assistência Social - IMCAS 

R$    
1.218.000,00 

 
 Art. 6º - As Receitas e Despesas totais constantes deste Orçamento estão 
previstos por Fonte de Recursos com os seguintes desdobramentos: 
 
 
FONTE DE RECURSOS  RECEITA 

 
      DESPESA 

100000  Recursos Ordinários 
101000  Recursos para Educação 
102000  Recursos para  Saúde 
103000  Contribuição ao RPPS 
114008  SUS - PAB 
114009  SUS - PABA 
114010  SUS - PSF 
114011  SUS - PSF Odonto 
114012  SUS - PACS 
114013  SUS - Farmácia Básica 
114015  SUS - Vigilância Sanitária 
114016  SUS - ECD 
114017 SUS - MAC 
114057  SUS -Transf. FAEC-SIAI 
114059  SUS -Transf. CEO 
115002  PEJA 
115049  FNDE – Salário Educação 
115051  FNDE-PNAE 
115052  FNDE-PNATE 
116000  CIDE 
117000  COSIP 
118000  FUNDEB 60% 
 
 
 
119000  FUNDEB 40% 
120000  Transferência de Convênios – 

 26.250.026,00 
3.840.927,50 
5.685.056,50 
6.395.200,00 
1.105.000,00 

5.000,00 
940.000,00 
244.000,00 
800.000,00 
373.000,00 
335.000,00 
30.000,00 

5.512.810,00 
286.410,00 
239.000,00 

1.200,00 
358.000,00 
220.000,00 
63.700,00 

190.000,00 
1.100.000,00 
4.034.090,00 

 
 
 

2.882.000,00 
 

 26.250.026,00 
3.840.927,50 
5.685.056,50 
6.395.200,00 
1.105.000,00 

5.000,00 
940.000,00 
244.000,00 

    800.000,00 
373.000,00 
335.000,00 
30.000,00 

5.512.810,00 
286.410,00 
239.000,00 

1.200,00 
358.000,00 
220.000,00 
63.700,00 

190.000,00 
1.100.000,00 
4.034.090,00 

 
 
 

2.882.000,00 
 



 

              União/Educação 
121000  Transferência de Convênios – 
              União Saúde 
123000  Transferência de Convênios – 
              União/Outros 
124000  Transferência de Convênios- 
              Estado/Educação 
125000  Transferência de Convênios – 
              Estado/Saúde 
126000  Transferência de Convênios – 
              Estado/Assistência Social 
127000  Transferência de Convênios- 
              Estado/Outros  
128000  Transferência de Convênios- 
              Outros 
129000  FNAS -Transferência de     
             Recursos do FNAS 
129003  FNAS- Apoio a Pessoa Idosa  
             - API 
129004  FNAS -Programa de Atenção 
             à Criança – PAC 
129005  FNAS – Programa Pessoa  
   Portadora de Deficiência Física –PPD 
129006  FNAS l- PETI 
129056  FNAS – Bolsa Família 
151000  FMMA – Fundo Mun. Meio 
             Ambiente 
170074  – FEP 
180000  Outras Transferências do  
              Estado 
180501  FUNDERSUL 
180502  FUNDERSUL 
180503  Outras Transferência do  
              Estado    
190021  Operações de Credito  
Internas para Programas da Educação 
192032 Alienação de Bens Móveis 
destinados a Outros Programas 

1.362.500,00 
 

448.650,00 
 

10.195.600,00 
 

710.300,00 
 

137.000,00 
 

11.500,00 
 

342.400,00 
 

88.200,00 
 

350.200,00 
 

35.300,00 
 

28.300,00 
 

18.000,00 
75.000,00 

133.000,00 
 

10.000,00 
500.000,00 

 
245.000,00 
455.000,00 
350.000,00 

 
452.000,00 

 
180.000,00 

 
54.000,00 

 
 

1.362.500,00 
 

448.650,00 
 

10.195.600,00 
 

710.300,00 
 

137.000,00 
 

11.500,00 
 

342.400,00 
 

88.200,00 
 

350.200,00 
 

35.300,00 
 

28.300,00 
 

18.000,00 
75.000,00 

133.000,00 
 

10.000,00 
500.000,00 

 
245.000,00 
455.000,00 
350.000,00 

 
452.000,00 

 
180.000,00 

 
54.000,00 

 
 

     
 
 
 
 
 

    

           Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 



 

       I – abrir créditos suplementares, destinados a reforço de dotações 
orçamentárias, nos limites e fontes de recursos abaixo indicados: 

 
       a – decorrentes de Superávit financeiro, até o limite do total apurado 

conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e  § 2º da Lei 4.320/64; 
 
       b – provenientes de excesso de arrecadação, até o limite de 100% (cem 

por cento) do valor apurado na forma estabelecida no art. 43, § 1º, inciso II e §§ 
3º e 4º da Lei 4.320/64; 

 
       c – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, dentro do 

mesmo projeto ou atividade, no limite dos mesmos; 
 
      d – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitando o 

limite de até 25% (vinte e cinco’ por cento) do orçamento aprovado por esta Lei, 
excluídos deste limite os créditos abertos com base na autorização constante da 
alínea c, deste Inciso; 
 
          II – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, que deverão 
ser liquidadas até o dia dez de dezembro do exercício, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) da Receita Corrente Líquida; 
 
         Parágrafo Único – Não serão computados, para efeito do limite previsto 
neste artigo, os créditos suplementares destinados à suprir insuficiências nas 
dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida 
pública, honra de avais e débitos de precatórios judiciais, despesas à conta de 
recursos vinculados e de recursos próprios de entidades da administração 
descentralizada municipal. 
 
 Art. 8º - Durante o exercício de 2013 fica o Poder Executivo autorizado a 
conceder reajustes de pessoal Ativo e Inativo, observando os dispositivos 
Constitucionais e aos artigos n.º 19 e n.º 20 da Lei Complementar n.º 101 de 04 
de maio de 2000. 
 
 Art. 9° - Em consonância com as normas constantes da Portaria 
Interministerial 163, de 04/05/01, o Poder Executivo poderá criar elementos de 
despesa que não constem nos referidos projetos e atividades aprovados nesta 
Lei, bem como ampliar a natureza das despesas em conformidade com as 
disposições contidas no parágrafo único, do artigo 5°, da citada Portaria. 
 
 Art. 10 - Considerando que o Orçamento do Legislativo foi calculado no 
percentual de 7% (sete por cento) sobre a Receita Estimada a ser arrecadada no 
exercício 2011, já que o Município ainda não completou o exercício de 2.012, 
impõem-se as seguintes providências: 
 
  § 1° - Havendo diferença a maior no cálculo efetuado sobre as Receitas 
efetivamente realizadas em 2.012, este valor deverá ser suplementado à Câmara 
Municipal, utilizando como recursos orçamentários a anulação de dotações 
orçamentárias da Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei 4.320/64.  
 
 
 



 

 §2° - Havendo diferença a menor no cálculo citado no §1°, esta deverá ser 
suplementada para a Prefeitura Municipal, anulando-se as dotações da Câmara 
Municipal, revertendo-a para a Prefeitura Municipal.  
 
         Art. 11 – Ocorrendo alterações na Legislação Tributária em vigor, fica o 
Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução 
orçamentária. 
 
          Art. 12 – O Poder Executivo disponibilizará, até 30 de janeiro de 2013, o 
cronograma mensal de previsão de arrecadação de receitas e desembolso de 
despesas para o exercício de 2013, com base na Receita Prevista e Despesa 
Fixada por esta Lei. 
 
 Art. 13 - Fica o município autorizado a contratar Operações de Crédito por 
Antecipação de Receita Orçamentária, para atender insuficiência de Caixa, nos 
termos do Artigo 39 da Lei Complementar Nº 101/00,  até o limite de 50% da 
respectiva receita. 
 
 Art. 14 - Promover a concessão de Subvenções Sociais a entidades 
públicas ou privadas, mediante Convênios, observado o disposto na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e, assinatura de convênios de mutua colaboração com 
órgãos e entidades da Administração Publica Federal, Estadual e Municipal. 
 
 Art. 15 – Fica o município autorizado a suplementar programa dos fundos 
com recursos da União ou Estado, limitando aos recursos disponibilizados em 
caixa, assim como as contrapartidas não disponibilizadas no Orçamento com 
recursos de Convênios na área de Saúde, Educação e Assistência Social. 
 
 Art. 16 – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo 
seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2013. 
 
 
             Gabinete da Prefeita Municipal, 12 de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
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                        LEI MUNICIPAL  Nº. 1.601/2012, DE 18/12/2012 
 

 
 

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo 
Municipal a celebrar acordo de parcelamento de 
débito previdenciário para com o Instituto 
Municipal de Previdência dos Servidores de 
Coxim/MS – IMPC, e dá outras providências. 
 

 
 
   A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 
acordo para pagamento parcelado com o Instituto Municipal de Previdência 
dos Servidores de Coxim/MS – IMPC, para quitação de contribuições 
previdenciárias devidas e não repassadas pelo Ente Municipal à Unidade 
Gestora, referente a parte patronal, relativo ao custo normal e custo 
suplementar, das competências de Agosto de 2012 a novembro de 2012 e 
13º/2012, no valor original de R$ 1.059.116,67 (Hum milhão cinqüenta e 
nove mil cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), conforme 
demonstrado nas planilha dos anexos I e II, partes integrantes desta lei. 
 

  Art. 2º - O valor das contribuições previdenciárias de que trata 
esta lei, será objeto de termo de acordo de parcelamento e confissão de 
débito previdenciário, para quitação em 60 (sessenta) prestações 
mensais e sucessivas, conforme permissivo legal entabulado no Art. 36, §º 
1º, inciso I, e demais dispositivos da Orientação Normativa SPS nº 02, de 31 
de março de 2009 e Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008. 
 
  Art. 3° - O débito previdenciário apurado no artigo primeiro, por 
ocasião da formalização do termo de acordo de parcelamento e confissão, 
será consolidado com atualização monetária pelo índice do INPC/IBGE, 
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do último dia do 
mês subseqüente ao mês da respectiva competência, até a data de 31 de 
dezembro de 2012. 
 
   Art. 4º. Para apuração do valor das parcelas, fica ajustado que 
sobre o valor da parcela a ser paga, incidirá correção monetária pelo índice 
do INPC/IBGE e juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir de 01 de 
janeiro de 2013 até a data do efetivo vencimento da respectiva parcela. 
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   § 1º. O Termo de acordo de parcelamento e confissão de débito 
previdenciário será firmado em até quinze dias após a publicação da presente 
lei e, o vencimento da primeira parcela dar-se-á no dia 10 (dez) do mês 
subseqüente ao da publicação do termo de acordo de parcelamento, e as 
demais, no mesmo dia dos meses ulteriores. 
 
   § 2º. O acordo de parcelamento e confissão do débito 
previdenciário a ser formalizado, deverá prever medidas ou sanções para os 
casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais 
regras do pacto firmado.    
 
   Art. 5º - Fica ajustado que o termo de acordo de parcelamento e 
confissão de débito previdenciário será vinculado Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM para pagamento das parcelas acordadas. 
 
   Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
serão objeto de dotação orçamentária própria do corrente exercício, podendo 
ser suplementada se necessário, devendo a mesma constar dos orçamentos 
dos exercícios subseqüentes. 
 
   Art. 7° - Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
 
                 Gabinete da Prefeita Municipal, 18 de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
            

   ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  -    PREFEITURA MUNICIPAL DE  COXIM 
 

 
 

                        LEI MUNICIPAL  Nº. 1.602/2012, DE 18/12/2012 
 
 
 

“Dá nova redação ao artigo 73, da Lei 
366/77, acrescendo incisos, alíneas e 
parágrafo, e dá outras providências.” 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - O artigo 73, da Lei 366/77, com acréscimos dos incisos I , 
aliena a, b, c e d, e inciso  II, alínea a e b, e parágrafo único, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
 Art. 73 –Não serão aprovados Desmembramentos e Loteamento Social 
que resultem em lotes com dimensões ou áreas inferiores as mínimas 
estabelecidas nessa lei. 
 
 I – Quanto ao Desmembramento: 
 
 a – Com área do lote inferior a mínima de 150 m2 (cento e cinqüenta 
metros quadrados). 
 b – Com a frente do lote de dimensão inferior a mínima de 7,5m (sete 
metros e meio). 

c - Quando um lote contiver mais de uma residência, poderá ser 
desmembrada por igual numero de lotes, obedecendo a frente mínima de 
05,00m. 
 d -  Quando um lote for desmembrado para posterior reemembramento 
num lote contíguo, poderá ter qualquer tamanho, inclusive não é necessário 
ter acesso ao logradouro, necessitando apenas tal situação estar expressa  no 
memorial descritivo e na planta do projeto. 
 

II – Quanto ao Loteamento Social: 
 
a – Com área inferior a mínima de 200 m2 de cada lote 
 
b – Com largura (frente) com área inferior a mínima de 10 m2  de cada 

lote, e quando a largura do lote não for uniforme, a media da largura devera 
ser maior ou igual a 10 m2 e a frente mínima será de 7,5 m. 

 
 Parágrafo Único- Entende-se como Loteamento Social de que trata o 

caput deste artigo, aquele destinado a implantação de conjunto residencial à 
população de baixa renda, devidamente cadastrada em programas sociais, 
promovidos pelo Poder Publico Municipal. 
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   Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 2012, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
                 Gabinete da Prefeita Municipal, 18 de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

DINALVA MOURÃO 
Prefeita Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 


