
 
 
 

 
 

                     LEI ORDINÁRIA N° 1.603/2013,  DE 20/02/2013 

 

 

“Dispõe sobre alteração dos Anexos V, VII, 
VIII e IX da Lei nº 1.338/2007, de 28 de 
Novembro de 2007, e dá outras providencias.” 

 

 

 A mesa Diretora da Câmara Municipal de Coxim, Estado de 
Mato Grosso do Sul, com fundamento nos incisos IV e V da Lei Orgânica 
do Município, faz saber que o Colendo Plenário da Câmara Municipal 
aprovou e ela promulga a seguinte Lei: 

 Art 1° - Ficam alterados os Anexos V, VII, VIII, IX e X da Lei 
Municipal nº 1.338/2007, de 28 de novembro de 2007, que passarão a 
contar com a descrição que segue anexa a esta Lei. 
 
 Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 Gabinete da Presidência, em 20 de fevereiro de 2013.  
 
 
 
 
  Verª. Marilene de Fátima Gasperin    Ver. Adenilson Vilalba  
            Presidenta              1º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    
       

   CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
LEI ORDINÁRIA  Nº 1.603/2013 

 
 

ANEXO V 
 

DENOMINAÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E 
ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR 

 
SÍMBOLO DENOMINAÇÃO QUANTIDADE 
PLDA – 01 SECRETÁRIO-GERAL 1 
PLDA – 01 SECRETÁRIO LEGISLATIVO 1 
PLDA – 01 ASSESSOR JURÍDICO 1 
PLDA – 02 ASSESSOR PARLAMENTAR I 3 

PLDA – 03 
ASSESSOR PARLAMENTAR 

II 
3 

PLDA – 04 ASSESSOR PARLAMENTAR 
III 

5 

PLDA – 05 ASSESSOR LEGISLATIVO I 13 
PLDA – 06 ASSESSOR LEGISLATIVO II 1 

 
 

ANEXO VII 
 

VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DAS CARREIRAS DA 
ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR 

 

CLASSE NÍVEL I 
NÍVEL 

II 
NÍVEL 

III 
NÍVEL 

IV 
NÍVEL 

V 
NÍVEL 

VI 
A 701,50 841,81 982,11 1.122,41 1.262,71 1.683,62 
B 757,63 909,15 1.060,68 1.212,20 1.363,73 1.818,30 
C 818,24 981,88 1.145,53 1.309,18 1.472,83 1.963,76 
D 883,71 1.060,43 1.237,18 1.413,92 1.590,66 2.120,87 
E 954,39 1.145,27 1.336,15 1.527,03 1.717,90 2.290,55 
F 1.030,93 1.236,90 1.443,05 1.649,19 1.855,35 2.473,79 
G 1.113,20 1.335,84 1.558,48 1.781,12 2.003,78 2.671,68 
H 1.202,26 1.442,71 1.683,17 1.923,61 2.164,03 2.885,42 

 

 

    
       

   CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LEI ORDINÁRIA  Nº 1.603/2013 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 

SÍMBOLOS, VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO  
DIREÇÃO, GERÊNCIA E ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR 

 
 

SÍMBOLO VENCIMENTO (R$) 
PLDA – 01 1.894,07 
PLDA – 02 1.403,01 
PLDA – 03 1.192,57 
PLDA – 04 911,96 
PLDA – 05 860,00 
PLDA – 06 678,00 

 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 

   DENOMINAÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE GERÊNCIA 
 E CHEFIA INSTITUCIONAL 

 
 

SÍMBOLO VALOR 
PLGC – 1 701,50 
PLGC – 2 336,72 
PLGC – 3 210,45 

 
 
 

 

 

    
       

   CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

LEI ORDINÁRIA  Nº 1.603/2013 
 
 

ANEXO X 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO GRUPO GESTÃO DAS 
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

 
 

CARREIRA: ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR 
 
TÉCNICO LEGISLATIVO I 
Planejar, coordenar, desenvolver e implementar sistemas, métodos e procedimentos 
que requeiram, conhecimentos de caráter administrativo ou técnico, objetivando a 
melhoria de processos gerenciais, organizacionais e administrativos; formular, 
avaliar e implementar políticas de gestão e atuar no desenvolvimento, na 
coordenação e na execução de projetos e na realização de atividades qualificadas na 
área de gestão; implementar e orientar a aplicação de leis, regulamentos e normas 
relacionadas com atividades do poder legislativo municipal; promover melhoria de 
processos organizacionais e gerenciais, aplicando princípios científicos de 
administração, promover e criar oportunidades, para contatos internos e externos 
para essa finalidade; prestar assessoramento técnico às atividades das áreas de 
recursos humanos, patrimônio, finanças, compras e suprimentos e administração 
geral e propor soluções para questões de natureza técnica ou administrativa, 
visando à melhoria de procedimentos e à eficiência da gestão dos serviços 
parlamentares; coordenar e supervisionar equipes técnicas, operacionais ou 
administrativas e aplicar princípios éticos de relações humanas no trabalho, 
contribuindo sempre para o aperfeiçoamento de processos organizacionais, melhoria 
do clima de trabalho e aperfeiçoamento e crescimento profissional da equipe; 
implantar e aperfeiçoar instrumentos de divulgação de técnicas para o 
aperfeiçoamento e capacitação de servidores; atuar, se habilitado profissionalmente, 
na coordenação e execução dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais 
da Câmara Municipal, na elaboração de balancetes, balanços e demonstrativos de 
contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais 
da situação patrimonial, econômica e financeira da Câmara Municipal; executar 
outras tarefas correlatas.                         
 
TÉCNICO LEGISLATIVO II 
Registrar informações técnicas e administrativas em relatórios e planilhas, 
receber, registrar, classificar, autuar e controlar a tramitação e distribuição de 
processos e documentos; aplicar técnicas de gestão de pessoal, orçamento, 
material, compras e organização de sistemas e métodos, patrimônio e arquivo, 
comunicações administrativas; realizar atividades voltadas à manutenção, 
recuperação e conservação de bens materiais móveis, documentos, materiais e 
equipamentos; executar tarefas de atendimento a pessoas, organização de 
agenda, redação de correspondência e de preparação de relatórios estatísticos e 
outras atividades de’ interesse da Câmara Municipal; operar equipamentos; 
atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas locais, nacionais 
e internacionais, comunicando-se formalmente em português; lidar com 
programas, equipamentos, tecnologias e rotinas de computação, de maneira 



 
 
 

geral; atuar em sistemas de automação ou atendimento ao usuário, efetuando 
suporte técnico as atividades da instituição e unidades descentralizadas; 
participar de trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos 
apresentados, localizando e corrigindo os possíveis erros, para assegurar a 
fidelidade das operações contábeis; execução de procedimentos de classificação 
e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de 
bens e serviços e promover os lançamentos contábeis devidos; organização de 
balancetes e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para 
apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e 
financeira da Câmara; exame sob supervisão da regularidade na realização das 
receitas e despesas e o exame dos atos que resultem em criação e extinção de 
direitos e obrigações de ordem financeira ou patrimonial com a verificação dos 
registros efetuados para apurar a correspondência dos lançamentos aos 
documentos que lhe deram origem; e executar outras tarefas correlatas.                   
 
TÉCNICO LEGISLATIVO III 
Transcrever dados para formulários ou livros apropriados, consultando tabelas, 
listagens ou outras fontes; organizar e manter arquivos dispondo, os 
documentos, em sequencias lógicas, visando facilitar a conservação e o 
manuseio de documentos; registrar documentos recebidos e/ou expedidos; 
digitar e conferir correspondências, relatórios e/ou outros materiais pertinentes; 
protocolar documentos, anotando dados necessários em formulários específicos; 
controlar materiais de consumo e zelar pela conservação dos materiais; atender 
ao público em geral que procura a Câmara Municipal, pessoalmente ou por 
telefone, prestando informações sobre assuntos diversos que tenha 
conhecimento, e executar outras tarefas correlatas.        

 
CARREIRA: SERVIÇO DE APOIO INSTITUCIONAL 
AGENTE LEGISLATIVO I 
Atender ao público em geral que procura a Câmara Municipal, pessoalmente e/ou 
por telefone, prestando informações sobre assuntos diversos; receber, conferir, 
registrar e distribuir e providenciar a distribuição e arquivar documentos; 
entregar e protocolar de correspondências; prestar o apoio às atividades de 
administração de transporte, patrimônio, sob orientação conforme normas 
pertinentes; e executar serviços de reprodução de documentos em 
fotocopiadoras e outras tarefas correlatas; atender telefone, encaminhar ligações 
e controlar a movimentação de pessoas nas dependências do Poder Legislativo; 
zelar para que os serviços de recepção de pessoas sejam prestados conforme 
normas internas da Câmara Municipal. 

AGENTE LEGISLATIVO II 
Executar serviços de reprodução de documentos em fotocopiadoras e outras 
tarefas correlatas; receber correspondências e providenciar a distribuição; 
atender telefone, encaminhar ligações e controlar movimentação de pessoas nas 
dependências do Poder Legislativo; executar serviços de limpeza e conservação 
de dependências, de segurança interna da Câmara Municipal e zelar para que 
estes serviços sejam prestados segundo normas internas; preparar pequenos 
lanches, cafés e sucos; servir água, café e outros alimentos; e executar outras 
atribuições correlatas. 

AGENTE LEGISLATIVO III 
Executar os serviços de limpeza e conservação de dependências, de segurança 
interna da Câmara Municipal e zelar para que estes serviços sejam prestados 
segundos normas internas; preparar pequenos lanches, cafés e sucos; servir 
água, café e outros alimentos; executar outras atribuições correlatas. 

 



 
 
 

CARREIRA: DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR 
 
SECRETÁRIO GERAL 
supervisionar, coordenar, controlar e dirigir os serviços administrativos e 
financeiros da Câmara, zelando pelo seu funcionamento e eficácia; assessorar a 
Presidência no âmbito de sua competência; cumprir e fazer cumprir as 
determinações da Presidência e da Mesa, Atos, Regimento Interno e Resoluções 
da Câmara no que se refere às funções administrativas do Legislativo; 
representar o Presidente sobre qualquer assunto ou irregularidade de serviço; 
expedir no âmbito de sua competência, instruções e ordens de serviço 
necessárias ao bom desempenho dos trabalhos funcionais, que deverão ser 
aprovadas pelo Presidente; reunir-se periodicamente com os servidores que lhe 
forem subordinados, a fim de estabelecer providências ou debater assuntos de 
interesse do serviço; propor sindicância ou instauração de inquéritos 
administrativos; Propor, com fundamento, a aplicação de penalidades a 
servidores em exercício na Câmara, assinar juntamente com o Presidente, os 
cheques bancários para pagamento de despesas da Câmara; ordenar o 
pagamento das despesas correntes da Câmara, dando ciência ao Presidente e a 
este submetendo as ordens de pagamento das despesas de capital; tomar 
conhecimento da correspondência dirigida à Câmara após o conhecimento do 
Presidente; informar e dar parecer em papéis que devem subir à Presidência; 
lavrar e assinar as certidões expedidas, com o visto da Presidência;  fazer 
obedecer o horário de trabalho da Câmara; dar parecer nas licitações realizadas, 
submetendo à autorização do Presidente; opor ao Presidente, sob justificativa 
fundamentada a dispensa de licitação quando for o caso;  prestar 
assistência à Mesa Diretora; apresentar anualmente ao Presidente, relatório 
pormenorizado das atividades do exercício findo; opinar sobre consultas de 
matérias legislativa, administrativa e financeira em geral e de interesse da 
Câmara, quando solicitado; participar de cursos de qualificação e requalificação 
profissional e repassar aos seus pares, informações e conhecimentos técnicos 
proporcionados pela Câmara; manter conduta profissional compatível com os 
princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e 
da eficiência, preservando o sigilo das informações; tratar o publico com zelo e 
urbanidade; Outras atividades que vierem a lhes ser atribuídas pela autoridade 
superior, no âmbito de sua competência. 
 
 
SECRETÁRIO LEGISLATIVO 
Elaborar e redigir proposições propostas pelos Parlamentares; Acompanhar e 
assessorar as sessões; Recebimento de Correspondências; Protocolo e 
atendimento ao público; executar outras atividades compatíveis com o cargo; 
manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, 
preservando o sigilo das informações; tratar o publico com zelo e urbanidade; 
Outras atividades que vierem a lhes ser atribuídas pelo superior hierárquico. 
 
 
 
ASSESSOR JURÍDICO 
Assessorar e orientar as chefias nos assuntos relacionados com os 
conhecimentos técnicos especializados da categoria; emitir pareceres de 
natureza jurídica; programar, organizar coordenar, executar e controlar as 
atividades relacionadas com o assessoramento jurídico em geral; lavrar e 
analisar contratos, convênios, acordos, ajustes e respectivos aditivos; 



 
 
 

representar instituição em juízo; assistir as reclamatórias trabalhistas movidas 
por funcionários ou ex-funcionários; propor e contestar ações em geral; 
acompanhar permanentemente o andamento de processos e ações judiciais; 
acompanhar as publicações de natureza jurídica, especialmente a ligadas às 
atividades do órgão; elaborar anteprojeto de leis, decretos, regulamentos, 
portarias, normas internas; organizar e manter atualizada a coletânea de leis e 
decretos, bem como repositório da jurisprudência judiciária e administrativa; 
elaborar exposição de motivos que exijam atenção especializada do profissional; 
participar de comissões disciplinares ou de sindicâncias; fornecer dados 
estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; emitir pareceres sobre 
assuntos de sua área de competência; executar outra atividades compatíveis 
com o cargo. 
 
ASSESSOR PARLAMENTAR I 
Prestar assessoramento aos vereadores da Câmara Municipal, no cumprimento 
das funções que são inerentes à mesma; Participar das reuniões da Câmara, 
quando convocada; protocolo, receber e encaminhar documentos, 
correspondências, requerimentos etc..., destinados à Câmara; Acompanhar e 
assessorar o presidente ou outros integrantes da mesa diretora em reuniões, 
eventos, solenidades, etc..., sempre que solicitado; Manter o cadastro das 
autoridades atualizado; contatar e recepcionar autoridades e convidados da 
Câmara, quando determinado pela mesa diretora; secretariar os vereadores na 
promoção e/ou apoio a realização de debates, encontros, seminários e fóruns 
sobre políticas e programas de interesse da Câmara; participar de cursos de 
qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares, informações 
e conhecimentos técnicos proporcionados pela Câmara; manter conduta 
profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, 
especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das 
informações; tratar o publico com zelo e urbanidade; outras atividades que 
vierem a lhes serem atribuídas pelo superior hierárquico no âmbito de sua 
competência. 
 
ASSESSOR PARLAMENTAR II  
Prestar assessoria as comissões; auxiliar os gabinetes especialmente durante as 
sessões plenárias; Assessorar a mesa diretora no agendamento e organização 
das reuniões da mesma, na comunicação aos vereadores e no acompanhamento 
da execução das deliberações havidas; auxiliar o Gabinete da Presidência na 
recepção de autoridades e de visitantes ao legislativo; participar de cursos de 
qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares, informações 
e conhecimentos técnicos proporcionados pela Câmara; manter conduta 
profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, 
especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das 
informações; tratar o publico com zelo e urbanidade; Outras atividades que 
vierem a lhes ser atribuídas pelo Secretário Geral, no âmbito de sua 
competência. 
 
ASSESSOR PARLAMENTAR III 
Prestar assessoria aos vereadores durante as sessões da câmara; Atender os 
gabinetes nas funções que lhe são inerentes; dar suporte logístico as sessões da 
câmara, tais como som, cerimonial, orientação aos visitantes; abrir e fechar o 
plenário nas sessões legislativas da casa; participar de cursos de qualificação e 
requalificação profissional e repassar aos seus pares, informações e 
conhecimentos técnicos proporcionados pela Câmara; manter conduta 
profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, 



 
 
 

especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das 
informações; tratar o publico com zelo e urbanidade; Outras atividades que 
vierem a lhes ser atribuídas pelo Secretário Geral, no âmbito de sua 
competência. 
 
 
ASSESSOR LEGISLATIVO I 
Exercer a Chefia do gabinete do parlamentar; coordenar a agenda dos 
parlamentares; assessorar os parlamentares em ações junto às comunidades; 
assessorar o Parlamentar em plenário; cuidar das correspondências do gabinete 
do parlamentar, bem como da redação das suas proposições; atender ao publico 
e registrar providencias a serem executadas pelo gabinete do parlamentar; 
assessorar em áreas técnicas subsidiando a elaboração das proposições; 
secretariar o Parlamentar; organizar eventos promovidos pelo parlamentar, no 
exercício de seu mandato; promover a integração do mandato parlamentar com 
a comunidade Coxinense; acompanhar as proposições do parlamentar junto às 
comissões e setores da Câmara Municipal; confirmar presença do parlamentar 
em eventos oficiais; cuidar da organização, convites e equipes de apoio das 
audiências públicas promovidas pelo parlamentar; executar estudos a pedido do 
parlamentar; participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e 
repassar aos seus pares, informações e conhecimentos técnicos proporcionados 
pela Câmara; manter conduta profissional compatível com os princípios 
reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da 
eficiência, preservando o sigilo das informações; tratar o publico com zelo e 
urbanidade; outras atividades que vierem a lhes ser atribuídas pelo parlamentar, 
no âmbito de sua competência. 
 
 
ASSESSOR LEGISLATIVO II 
Recepcionar e prestar informações ao público em geral; Encaminhar aos setores 
específicos as pessoas que procurarem a Câmara; Protocolar e distribuir as 
correspondências recebidas, aos Vereadores e aos setores da Câmara; Atender e 
realizar ligações telefônicas, internas e externas; Controlar e emitir relatórios de 
gastos com ligações interurbanas e celulares, conforme determinação do 
Encarregado do setor; Enviar e receber correspondências, através de fax; manter 
conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 
Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo 
das informações; tratar o publico com zelo e urbanidade; Outras atividades que 
vierem a lhes ser atribuídas pelo Secretário Geral, no âmbito de sua 
competência. 
 

 
CARREIRA: GERÊNCIA E CHEFIA INSTITUCIONAL 

 
CHEFE DE DIVISÃO 
Coordenar, orientar e fiscalizar os serviços dos órgãos que lhe estão 
subordinados, baixando as ordens complementares que se fizerem necessárias; 
manter o Presidente da Câmara Municipal a par do desenvolvimento dos 
trabalhos da Divisão; elaborar de acordo com a orientação do Presidente da 
Câmara Municipal, as instruções relativas aos encargos da Divisão; orientar e 
supervisionar todas as questões referentes aos servidores da Câmara Municipal 
de Coxim; manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores 
da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da 



 
 
 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, 
preservando o sigilo das informações; tratar o publico com zelo e urbanidade; 
Outras atividades que vierem a lhes ser atribuídas pelo Secretário Geral, no 
âmbito de sua competência. 
 
 
SUPERVISOR DE SERVIÇO 
Supervisionar a manutenção predial, identificando necessidades de reparos, 
definindo as prioridades, visando preservar as condições de funcionamento das 
instalações prediais. Supervisionar e orientar os serviços de atendimento interno, 
como telefonia, recepção, vigilância, portaria e copa, visando assegurar a 
qualidade e presteza nesses serviços. Supervisionar os serviços de copa, 
reprografia, limpeza, visando o adequado atendimento das necessidades das 
áreas usuárias desses serviços. Negociar com prestadores de serviço de 
manutenção, selecionando empresas com pessoal especializado, visando a 
melhor qualidade do serviço prestado. Supervisionar o recebimento e distribuição 
de correspondências e o serviço de malotes. Supervisionar o consumo de 
materiais e uso das máquinas copiadoras. efetuar ou solicitar a compra dos 
materiais necessários à manutenção. 
 
 
SUPERVISOR DE EQUIPE 
Planejar o trabalho da equipe sob a sua subordinação, elaborando roteiros, 
estabelecer prioridades, delegar tarefas etc., visando maximizar resultados e 
reduzir custos. Apoiar e ao mesmo tempo acompanhar o trabalho dos servidores 
para avaliar se os resultados estão de acordo com o planejado. Deve verificar se 
os servidores estão sendo assistidos de acordo com a sua importância. Treinar e 
capacitar os servidores sob sua supervisão em técnicas de administração. Ao 
mesmo tempo, trabalhar o lado motivacional desses profissionais para que não 
se abatam diante das dificuldades que encontrarão diariamente. Orientar a 
equipe sobre novas políticas da Câmara Municipal. Dimensionar e delimitar a 
zona de atuação de cada servidor sob sua supervisão de acordo com seu 
potencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

            

  LEI ORDINÁRIA N° 1.604/2013,  DE 27/02/2013 

 
 

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

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

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

Crédito Especial no valor de R$ 925.000,00 (novecentos e vinte e 
cinco mil reais), no Orçamento Programa do Município, em vigor, 
conforme discriminado:  
 
50.102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   
10        – SAÚDE 
301      – ATENÇÃO BÁSICA 
0008      – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO  
2059     - Manutenção do Bloco de Atenção Básica   

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
4.4.90.52 – Material Permanente 100000 5.000,00 
4.4.90.52 – Material Permanente 114010 50.000,00 
4.4.90.52 – Material Permanente 114008 50.000,00 
4.4.90.52 – Material Permanente 114011 20.000,00 
4.4.90.52 – Material Permanente 114012 30.000,00 

TOTAL ................................................................................ 155.000,00 
 
50.102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   
10        – SAÚDE 
301      – ATENÇÃO BÁSICA 
0008      – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO 
2060     - Manutenção de Saúde Pública 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE  VALOR R$ 
3.3.90.30 – Material de Consumo 181503 1.000,00 
3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita 181503 180.000,00 
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 181503 1.000,00 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 181503 3.000,00 
3.3.50.43 – Subvenções Sociais 181503 48.000,00 
4.4.90.52 – Material Permanente 181503 7.000,00 

TOTAL ................................................................................ 240.000,00 
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50.102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   
10        – SAÚDE 
301      – ATENÇÃO BÁSICA 
0008    – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO 
2061    - Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
4.4.50.52 – Equipamentos e Material Permanente 102000 20.000,00 
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 114017 250.000,00 
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 114059 20.000,00 
TOTAL ...................................................................................... 290.000,00 
 
50.102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   
10        – SAÚDE 
301      – ATENÇÃO BÁSICA 
0008      – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO 
2062     - Manutenção do Bloco Vigilância e Saúde 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 114016 20.000,00 
4.4.90.51 – Obras e Instalações 114016 40.000,00 
3.1.90.14 – Contratação Prazo Determinado 114016 87.000,00 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 114016 50.000,00 
3.1.90.11 – Pessoal Civil  114016 24.000,00 
3.3.90.32 – Material Distribuição Gratuita 114016 7.000,00 
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção 114016 2.000,00 
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 114016 10.000,00 

TOTAL ................................................................................ 240.000,00 
 
 
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 do Prefeito Municipal, em 27 de Fevereiro de 2013.
  

  
 
 
 
           ALUIZIO SÃO JOSE 
               Prefeito Municipal 

 

 

    
       

        PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
 



 
 
 

                      de Coxim/MS 
 

                     LEI ORDINÁRIA N° 1.605/2013,  DE 27/02/2013 

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

A CONTRATAR COM A FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL – 
FESP –PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM AMBIENTE 
HOSPITALAR. 

  

ALUIZIO SÃO JOSÉ, PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM-MS, faço 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei; 

 
 Art. 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a contratar 
com a Fundação Estatal de Saúde do Pantanal – FESP, para prestação de 
serviços de saúde em ambiente hospitalar. 
 
 Parágrafo Único – O incentivo Financeiro autorizado, para a 
contratação descrita no artigo 1º, será pago em parcelas mensais de R$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais), perfazendo um total de R$ 
900.000,00 (novecentos mil reais) anuais. 
 
 Art. 2º- Os serviços autorizados a serem contratados, serão 
prestados de forma exclusiva ao Sistema Único de Saúde, nos termos de 
seus princípios constitutivos, conforme pactuações estabelecidas, visando 
à garantia integral à saúde da população de Coxim. 
 
 Art. 3° - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por 
conta das dotações orçamentárias específicas. 
 
 Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 25 de janeiro de 2013. 
 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de Fevereiro de 2013.
  

  
 
 
 ALUIZIO SÃO JOSE 
      Prefeito Municipal 
            de Coxim/MS 
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                 LEI ORDINÁRIA N° 1.606/2013,  DE 27/02/2013 

 

   CRIA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º -  Fica instituído o Fundo Municipal do Idoso – FMI- do 
Município de Coxim, instrumento de captação e aplicação de recursos, que 
tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o funcionamento das 
ações na área do idoso no âmbito do Município de Coxim MS. 

 Art. 2º -  O Fundo Municipal do Idoso será gerenciado pela 
Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, sendo de 
competência desta a deliberação sobre a aplicação dos recursos em 
programas, projetos e ações voltados à pessoa Idosa. 

 Art. 3º -  Constituirão receitas do Fundo Municipal do Idoso – FMI: 

 I – As transferências e repasses da União, do Estado, por seus 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, bem como seus 
fundos. 

 II – dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a 
lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;   

 III - valores das multas aplicadas no âmbito do Município de Coxim 
MS, em ações judiciais, por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, 
fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou 
homogêneos, protegidos pelo Estatuto do Idoso, inclusive as repassadas 
pela União e pelo Estado ao Município, nos termos da previsão constante do 
artigo 84 da Lei Federal nº. 10.741, de 10 de outubro de 2003; 

 
 IV – doações, auxílios, legados, valores, contribuições, inclusive de 
bens móveis e imóveis que lhe forem destinados por pessoas físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas, Nacionais ou Internacionais, organizações 
governamentais e não governamentais; 
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 V – receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, 
realizadas na forma da lei; 

 VI – as doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas deduzidas do 
Imposto Sobre a Renda, conforme a Lei Federal nº. 2.213/2010; 

  
 VII – as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas 
próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de 
prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal do 
Idoso – FMI terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor; 

 VIII – doações em espécies feitas diretamente ao Fundo; 

 IX – outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. 

 § 1º A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da 
Administração Pública Municipal, responsável pelo idoso, será 
automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal do Idoso – 
FM I, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes. 

 § 2º Os recursos que compõem o Fundo serão depositado nos 
Bancos credenciados, em conta especial sob a denominação – Fundo 
Municipal do Idoso – FMI  e sua destinação será deliberada por meio de 
atividades, projetos e programas aprovados pelo Conselho Municipal do 
Idoso, sem isentar a Administração Municipal de previsão e provisão de 
recursos necessários para as ações destinadas à pessoa idosa, 

 Art. 4º -  O Fundo Municipal do Idoso – FMI será gerido pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL sob 
orientação e controle do Conselho Municipal do Idoso. 

 § 1º A proposta orçamentária do Fundo Municipal do Idoso – FMI 
constará na LDO Leis das Diretrizes Orçamentárias. 

 § 2º O orçamento do Fundo Municipal do Idoso – FMI integrará o 
orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSITENCIA 
SOCIAL 
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 Art. 5º -  Os recursos do Fundo Municipal do Idoso – FMI serão 
aplicados em: 

 I – Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços 
para os idosos, desenvolvidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, responsável pela execução da 
Política do Idoso ou por órgãos conveniados; 

 II – Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas 
de direito público e privado para execução de programas e projetos 
específicos do setor do idoso; 

 III – Aquisição de material permanente e de consumo e de outros 
insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos; 

 IV – Construção, reforma,  ampliação, aquisição ou locação de 
imóveis para prestação de serviços para o idoso; 

 V – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de 
gestão, planejamento, administração e controle das ações para o idoso; 

 VI – Desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos na área do idoso; 

 Art. 6º -  O repasse de recursos para as entidades e organizações 
do idoso, devidamente registradas no Conselho Municipal do Idoso, será 
efetivado por intermédio do Fundo Municipal do Idoso – FMI, de acordo 
com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Idoso CMI. 

 Parágrafo Único – As transferências de recursos para organizações 
governamentais e não governamentais do idoso se processarão mediante 
convênios e contratos. 

 Art. 7º -  As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal do 
Idoso – FMI serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal do 
Idoso CMI, trimestralmente, de forma sintética e, anualmente, de forma 
analítica. 

 Art. 8º -  Para atender ao disposto nesta Lei, será utilizada rubrica 
orçamentária específica. 
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 Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de Fevereiro de 2013.
  

  
 
 
 
           ALUIZIO SÃO JOSE 
               Prefeito Municipal 
                      de Coxim/MS 
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                LEI ORDINÁRIA N° 1.607/2013,  DE 03/04/2013 

 
 

“Dá nova  redação à Lei Ordinária nº 683/1992, de 
20/11/1992,  que disciplina e regulamenta a 
concessão de Título de Cidadão Honorário de 
Coxim, e dá outras providências."  

 

 

 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições legais,  faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º. Fica alterada a redação da Lei Ordinária nº 683/92, que passa 
ter a seguinte redação:  
 

Art. 1º - A concessão de Título de Cidadão Honorário de Coxim, será 
outorgada pela Câmara Municipal, a cada ano Legislativo, à pessoa física, 
que tenha prestado relevantes serviços no Município ou nele destacado 
pela atuação na vida pública ou privada. 

 
Art. 2º - O interesse do vereador em indicar uma pessoa a ser 

agraciada com o Título de Cidadão (ã) Coxinense, dar-se-á até a primeira 
Sessão Ordinária do mês de março, por meio de ofício, endereçado a 
Presidência da Câmara, acompanhado dos dados biográficos do indicado. 

 
 Parágrafo Único - A não indicação de nome para receber a honraria, 

não implica em aumento de número de indicação por parte de outro 
Vereador. 

 
Art. 3º - Após apresentação do nome na forma do artigo anterior e  

elaboração do Projeto de Decreto Legislativo, o processo  será  
submetido á análise de uma Comissão Especial, devidamente nomeada 
pelo (a) Presidente (a) da Mesa Diretora, para emissão do parecer.  

 
Parágrafo Único – Até a última Sessão Ordinária do mês de março, 

deverá ser concluído o processo de tramitação do referido Projeto de 
Decreto Legislativo, cuja aprovação dar-se-á mediante aprovação de 2/3 
(dois terços) dos membros da Câmara Municipal.  
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  Art. 4º - A Sessão Solene de entrega do Titulo de Cidadão 

Coxinense, ocorrerá em data coincidente às festividades de aniversário 
do Município de Coxim.     

 
  
 Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial as constantes na Lei 
nº 683/92. 
 
  

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 03 de abril de 2013.  
  

 
 
 
           ALUIZIO SÃO JOSE 
               Prefeito Municipal 
                      de Coxim/MS 
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                 LEI ORDINÁRIA N° 1.608/2013,  DE 10/04/2013 

 
 

“DENOMINA DE “ARNALDO BORGES FERREIRA” E 

“CAMPOS ALBUQUERQUE”, LOGRADOUROS 

PÚBLICOS NA CIDADE DE COXIM-MS.”  
 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 

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

 
Art. 1º - Fica denominado de Rua Arnaldo Borges Ferreira, o 

logradouro público, localizado ao sul do Lote nº A-6/1B e frente com a 
Rua Viriato Bandeira, e Rua Campos Albuquerque, o logradouro 
público localizado a oeste do Lote nº A-6/1B, fazendo ligação com a Rua 
Viriato Bandeira, em Coxim-MS.   

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

revogadas as disposições  em contrário. 

 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de abril de 2013.  
  

 
 
 
           ALUIZIO SÃO JOSE 
               Prefeito Municipal 
                      de Coxim/MS 
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                LEI ORDINÁRIA N° 1.609/2013,  DE 24/04/2013 
 
 
 

 “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
1.400/2009, e dá outras providências”. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Os artigos 1º, 2º e seu  Parágrafo Único, e  ainda o artigo 
3º, da Lei nº 1.400/2009 de 20 de fevereiro de 2009, passam  a ter a 
seguinte redação: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, 
respectivamente, abono de periodicidade anual aos servidores do cargo 
efetivo e ao pessoal contratado ocupantes do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, equivalente ao repasse do incentivo financeiro 
para o Programa Agente Comunitário de Saúde, recebido da União como 
parcela extra anual. 
 
 Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a um abono 
mensal aos servidores ocupantes do cargo efetivo e do pessoal contratado 
no cargo de Agente Comunitário de Saúde no valor de R$ 285,00 
(duzentos e oitenta e cinco reais) com recursos próprios do município, que 
passara a integrar a remuneração dos mesmos. 
 
 Parágrafo Único – O abono tratado no caput deste artigo deverá ser 
atualizado de acordo com o percentual de aumento do incentivo financeiro 
referente aos ACS das estratégias de Agente Comunitários de Saúde e de 
Saúde da Família fixado pelo Ministério da Saúde. 
 
 Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um abono aos 
servidores efetivos e ao pessoal contratado ocupantes do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde equivalente ao valor recebido como incentivo 
financeiro ao Agente Comunitário de saúde do Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul, enquanto houver repasse desse incentivo. 
 

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta do 
orçamento vigente neste exercício e devera ser incluído nos orçamentos 
futuros. 
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Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a partir de 1º de Abril de 2013, revogada as 
deposições em contrario. 

 
 
 

                  Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de Abril de 2013. 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                LEI ORDINÁRIA N° 1.610/2013,  DE 08/05/2013 
 
 

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

 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à 
doação do terreno urbano, denominado Lote 04/B (trapezoidal), com área 
de 1.445, 23 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco metros e vinte e 
três centímetros quadrados), desmembrado da área Verde B, existente no 
loteamento “Morada Altos de São Pedro”, no perímetro urbano, desta 
cidade, desafetada através da Lei Municipal nº 906, de 13 de março de 
1999, ao Grupo Bella Idade Portal do Pantanal, com os seguintes limites: 
 
Ao Norte:  (lado direito) com 73,87 m para área verde B1 
Ao Sul:  (lado esquerdo) com 70,66 m para o lote 03/B 
(desmembrado) 
Ao Leste:  (fundo) com 20,00 m para a rua Paraíba 
Ao Norte:  (frente) com 20,26 m para a rua Oscar Serrou Camy. 
 
 Parágrafo Único – a doação que alude o caput deste artigo 
destina-se à edificação da sede própria do Grupo Bella Idade Portal do 
Pantanal – “Espaço Ilda Maria Damiani Kohl”. 
 
 Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos para o início da 
edificação referida no artigo anterior, cujo descumprimento implicará na 
reversão à municipalidade da área objeto da doação. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais 
nºs: 1.277/2006, 1.357/2008 e 1.470/2010. 
 
 
                  Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de maio de 2013. 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 
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Coxim/MS 
                 
                LEI ORDINÁRIA N° 1.611/2013,  DE 15/05/2013 
 

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

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

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

Especial no valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), no 
Orçamento Programa do Município, em vigor, conforme discriminado:  

 
 
40.104 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT E   
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$ 
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  128000 3.000,00 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  128000 2.000,00 

TOTAL .......................................................................................................... 5.000,00 
 
40.102 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   
08        – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
243      – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
0005      – AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA  
2039     - Manutenção da Casa de Abrigo adolescente 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  126000 1.500,00 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  126000    800,00 

TOTAL .......................................................................................................... 2.300,00 
 
40.102 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   
08        – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
243      – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
0005      – AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA  
2041    - Creas – Centro de Referência especializada de assistência social 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  126000 3.000,00 
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3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  126000 2.500,00 
TOTAL .......................................................................................................... 5.500,00 

                 
 

 
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 4.320/64. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 
                 Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de maio de 2013. 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                LEI ORDINÁRIA N° 1.612/2013,  DE 15/05/2013 
 
 
 

“Autoriza a aquisição de bens móveis e imóveis 
para sorteio da campanha de prêmios que 
especifica e dá outras providências”. 
 
 
 

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

 
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir bens móveis 

e/ou imóveis até o limite de 2% (dois por cento) do valor total do 
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU  do respectivo exercício e sorteá-los, em doação, aos contribuintes 
adimplentes, e que não possuam nenhum débito inscrito em dívida ativa.  

 
Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado regulamentar por 

decreto a Campanha de Premiação de que trata a presente Lei.  
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                 Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de maio de 2013. 

 

 

 
ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                LEI ORDINÁRIA N° 1.613/2013,  DE 19/06/2013 
 
 

“Torna obrigatório a execução do Hino Nacional 
nas escolas públicas e privadas do Município de 
Coxim, uma vez por semana.” 

 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 

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

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade de execução do Hino 

Nacional, uma vez por semana, nas escolas públicas e privadas do  

município de Coxim.  

 

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

revogadas as disposições  em contrário. 

 

 

                 Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de junho de 2013. 

 

 

 
ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                LEI ORDINÁRIA N° 1.614/2013,  DE 19/06/2013 

 
 
 

“DENOMINA DE LUIZ BIZARRIA FILHO, A PRAÇA 

CENTRAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM DOS 

PEQUIS, VILA BELA, NA CIDADE DE COXIM-MS.”  
 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 

uso de suas atribuições legais,  faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 

ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Praça Luiz Bizarria Filho, as áreas 

paralelas à Avenida das Paineiras, região central do  Residencial Jardim 

dos Pequis, Vila Bela, em Coxim-MS.   

 

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

revogadas as disposições  em contrário. 

 

 

  Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de junho de 2013. 

 

 

 
ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                LEI ORDINÁRIA N° 1.615/2013,  DE  08/10/2013 

 
 

 
Dispõe sobre incentivos à participação de 
alunos da Rede Municipal de Ensino em 
atividades extracurriculares na área do Esporte 
e da Cultura. 

 

 

 

 A Presidenta da Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, de acordo com o disposto no Art. 137, § 1º   do  
Regimento  Interno e com o Art. 49, inciso V da Lei Orgânica Municipal,  
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a presente Lei, 
para que após publicação surta os efeitos legais.  

  
 Art. 1º.  Os Professores que voluntariamente desejarem, poderão 
conceder aos estudantes regularmente matriculados na Rede Municipal de 
Ensino,  quando da participação em atividades desportivas e culturais 
realizadas dentro e fora dos limites municipais, incentivos que obedecerão o 
disposto nesta Lei. 
 
 Art. 2º. Para efeito da aplicação desta Lei, institui a seguinte 
gradação: 
 
          I – Participação em atividades extracurriculares culturais ou 
esportivas: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco centésimos) adicionados à média 
bimestral; 
 
          II – Participação em competições ou festivais em nível municipal e ou 
estaduais: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco centésimos) adicionados à média 
bimestral; 
 
          III – Participação em competições ou festivais em nível nacional ou 
internacional:  0,50 (zero vírgula cinqüenta centésimos) adicionados à média 
bimestral. 
 
          § 1º -  Ao estudante que se classificar em competições municipais ou 
estaduais, aplica-se a seguinte gradação, adicionada à média bimestral: 
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          1º lugar: 0,75 (zero vírgula setenta e cinco centésimos); 
          2º lugar: 0,50 (zero vírgula cinqüenta centésimos); 
          3º lugar: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco centésimos). 
 
  
 
 
 § 2º - Ao estudante que se classificar em competições ou festivais em 
nível nacional ou internacional, aplica-se a seguinte gradação, adicionadas à 
média bimestral: 
 
          1º lugar: 3,0 (três pontos) 
          2º lugar: 2,0 (dois pontos) 
          3º lugar: 1,0 (um ponto) 
 
 Art. 3º. Cabe ao estudante o direito de escolher a matéria/disciplina 
que melhor convier, acumulando os pontos obtidos: a) participação em 
atividade extracurricular, cultural ou esportiva; b) participação em 
competições ou festivais em nível municipal, estadual, nacional e 
internacional; c) classificação em competições municipal, estadual,  nacional 
e internacional, desde que não acumule mais de 2,0 (dois pontos) em cada 
matéria/disciplina,   
         
         Parágrafo Único – Se a soma de pontos obtidos for superior a (02) 
dois, oportunizará ao estudante a escolher outra matéria para a atribuição de 
pontos. 
 
 Art. 4º. A Secretaria de cada Escola Municipal, fica responsável pela 
divulgação da lista de professores e disciplinas disponíveis aos estudantes 
para que possam fazer  suas escolhas livremente.  
 
 
 Art. 5º. Está Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
 
 
  Gabinete da Presidência, 08 de outubro de 2013. 
 
 
 
 

VER. MARILENE DE FÁTIMA GASPERIN 
Presidenta da Câmara de Vereadores  

Coxim – MS  

 

 

    
       

        PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
 



 
 
 

 
 

   

                   
    LEI ORDINÁRIA N° 1.616/2013,  DE 26/06/2013 

 

“Dispõe sobre o cadastro eletrônico de inscritos 
nos programas habitacionais no âmbito do 
Município de Coxim e dá outras providências.” 

 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º - O poder Público Municipal, deverá disponibilizar em meio 
eletrônico a divulgação dos inscritos nos programas habitacionais 
coordenados ou executados pelo município, ou que envolvam recursos do 
tesouro municipal.  
 
 Art. 2º - Uma vez atendidos os pré-requisitos estabelecidos na lei ou 
no regulamento dos programas habitacionais, o nome do candidato passará a 
constar do cadastro eletrônico de pessoas inscritas nos programas de 
habitação, obedecendo como critério de ordem de necessidade e depois deste 
o de antiguidade. 
 
 Parágrafo Primeiro – Ficam resguardados os percentuais previstos 
nas cotas para minorias instituídas nas legislações específicas.  
 
 Parágrafo Segundo – Será fornecido por escrito ao cadastrado no ato 
da inscrição, o respectivo nº de inscrição e o endereço eletrônico para 
eventual consulta.  
 
  Art. 3º - O descumprimento desta lei por parte do servidor municipal, 
corresponde à falta de cumprimento do dever, previsto no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais.   
 
 Art. 4º - Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para o Poder 
Executivo proceder a implantação do sistema de cadastro on-line. 
 
 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  

  

  Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de junho de 2013. 
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ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
                 
                LEI ORDINÁRIA N° 1.617/2013,  DE 26/06/2013 

 
 

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2014, e da outras 
providências”. 

 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 

 
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 
2014, 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 
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deverão estar em consonância com aquelas especificadas no Plano Plurianual 
– PPA, aprovada através da Lei Municipal nº 1.443 de 15 de Dezembro de 
2009, a serem definidas nos Orçamentos para o exercício financeiro de 2010 
a 2013. 

 
 
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 2014 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 2014 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 2014 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; 
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 2012 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; 
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; 
 
 Art. 9° O Orçamento Fiscal que o Poder executivo encaminhará à 

Câmara Municipal até 31 de agosto de 2013, 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; 
 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 as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

 
 §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 2014, 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. 
    
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 2014, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluído os gastos 
com  inativos,  não  poderá  ultrapassar  a  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 2014 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. 
 



 
 
 

 
§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 2014 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 2014, 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 2014.   

 
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: 

 
 



 
 
 

 
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 2013 e apresentadas a Secretaria de 
Finanças e Planejamento até o dia 04 de junho de 2013, 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 

Municipal de Gestão, até 16 de julho do corrente ano, a relação dos débitos 
decorrentes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta 
orçamentária de 2014 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; 
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 2014. 

 
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 Educação Cultura, 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 em 
Lei especifica (art. 4º, I, “f” e 26 da LRF); 

 
§ 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 manterá em 2014, o departamento de 

planejamento e de controle interno, visando, dar cumprimento às exigências 
legais. 

 
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 Gestão. 

 
 

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 2014, 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 2012. 
 
 
 
 
 
Art. 40 A lei orçamentária conterá Reserva de Contingência em 

montante equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da Receita 
Corrente Líquida. 

 



 
 
 

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 Municipal 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 Municipal 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. 
 
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. 

 
 

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; 

 
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 2014, ao limite de 
54% (cinquenta 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. 

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

IPTU do exercício 2014 para pagamento em parcela única será concedido o 
desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor do imposto. 

Parágrafo único: Para pagamento do IPTU/2014  parcelado será 
concedido o desconto de 10% (dez por cento), até o vencimento. 

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

ativa, incluído o principal e os encargos até o valor R$ 300,00 (trezentos 
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 2014 

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 2014, 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 
2014 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 2014. 

     
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 2014, poderão ser expandidas 
em até 6%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter 
Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2013, 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. 

 
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 por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do 
Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito 
do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal). 

 
Art. 73 Os recursos provenientes de convênios repassados pelo 

Município deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de 



 
 
 

contas à Secretaria Municipal de Gestão.  
 
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 do Prefeito até o primeiro dia de janeiro de 2014, 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. 

    
Art. 79  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
             

                    

  Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de junho de 2013. 

 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ANEXO A LEI N º 1.617/2013 

 
 

DIRETRIZES  E METAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2014. 
 

     As diretrizes que o município estabelecerá na fixação das 
despesas na proposta orçamentária para o exercício financeiro de 
2014, atenderão prioritariamente a: 
 

I - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 
 

As metas para as atividades de educação da administração 
municipal contemplam incrementar o desenvolvimento de 
programas na área de educação, de acordo com as seguintes 
prioridades: 

 
1. Garantir o acesso e a permanência a escola pública municipal 

prioritariamente nos níveis da educação infantil e fundamental, em 
todas as suas modalidades, ampliando a oferta de vagas e 
democratizando a inclusão em especial aos segmentos 
historicamente excluídos, desenvolvendo ações, programas e 
projetos na área pedagógica, do transporte escolar e das estruturas 
físicas das unidades escolares. 

 
2. Oferecer condições enquanto órgão gestor da rede municipal de 

ensino, monitorando, avaliando, instruindo, coordenando e 
emanando orientações, assegurando desta forma os padrões 
mínimos de qualidade exigidos pela legislação; 

 
3. Assegurar os mecanismos que permitam o estabelecimento de uma 

política de investimentos continuo, desenvolvendo sistemas capazes 
de otimizar custos financeiros de estrutura organizacional no âmbito 
da Rede Municipal de Ensino; 

 
4. Apoiar ações e programas como forma de garantir a erradicação do 

analfabetismo e redução da evasão escolar no município; 
 
5. Firmar convênios de parceria para o desenvolvimento de projetos 

educacionais emanados do MEC /FNDE; 
 
6. Manter parceria com entidades não governamentais de educação 

infantil e educação especial, visando o atendimento da demanda 
existente no município; 

 
7. Realizar a manutenção de todas as Unidades de Ensino, adquirindo 

equipamentos necessários, materiais pedagógicos e permanentes,  
8.  

 
 



 
 
 

visando a oferta de um ensino de qualidade aos alunos da Rede 
Municipal. 

 
9. Manter e Promover Projetos e Programas de qualificação nas áreas 

pedagógicas e técnicas por meio de formação continuada, em 
serviços, cursos, congressos, seminários e estudos locais, 
garantindo o auxilio financeiro e logístico.  

 
10. Assegurar recursos financeiros para o deslocamento do 

funcionário a fim de garantir a execução de serviços e projetos da 
secretaria; 

 
11. Manter parceria com a Polícia Militar para execução do PROERD- 
Programa Educacional de Resistência as Drogas e Violência; 
 

12. Organizar e consolidar os Conselhos Escolares e Associações de Pais 
e Mestres no âmbito da Rede Municipal de Ensino, viabilizando o 
aprimoramento e o estreitamento das relações dos diversos segmentos 
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem; 
 

13. Reforma e Manutenção da sede da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 

14. Aquisição de equipamentos tecnológicos e áudio visuais para a 
Secretaria Municipal de Educação ; 
 

15. Contribuir para a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação de Mato Grosso do Sul - UNDIME 
 

16. Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino da Rede  Municipal; 
 

17.  Manutenção e adequação das quadras de esporte das escolas 
municipais bem como aquisição de materiais esportivos; 

 
18. Manutenção das Salas de Tecnologia já instaladas nas Unidades 
Escolares e modernização dos equipamentos tecnológicos; 
 

19. Implantação de Salas de Tecnologia nos Centros de Educação 
Infantil, e Escolas do Campo; 

 
20. Aquisição de quadros brancos para todas as Unidades de ensino; 

 
21. Aquisição de um automóvel traçado para execução de serviços da 
Secretaria Municipal de Educação, para atender também as Escolas do 
Campo; 
 

22. Alocar recursos para confecção de materiais gráficos e publicitários; 
 
 
 
 



 
 
 

 
23. Promover e executar projetos, campeonatos e mostras culturais que 
visem atender e incentivar as demandas: sociais, culturais e desportivas 
nas unidades escolares; 
 

24. Garantir a aquisição e distribuição da merenda escolar, 
contemplando a agricultura familiar; 
 

25. Garantir a qualidade da merenda escolar oferecida aos alunos da 
rede municipal visando uma nutrição saudável; 
 

26.  Manutenção e ampliação da frota de transporte escolar, 
favorecendo a melhoria na qualidade do atendimento; 

 
 

II - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DA SAÚDE 
PARA: 

 
As metas para as atividades de saúde da administração municipal 

contemplam incrementar o desenvolvimento de programas na área 
de saúde, de acordo com as seguintes prioridades: 

 
1. Manter contratos de serviços de especialidades médicas e 

odontológicas e exames complementares e procedimentos cirúrgicos 
e outros não disponíveis. 

 
2. Concluir a implementação dos sistemas de informatização da rede 

municipal de Saúde; 
 

3. Aumentar o número de atendimentos médicos, odontológicos, 
laboratoriais e de diagnostico complementar; 
 

4. Priorizar os serviços preventivos de saúde, visando a educação 
permanente em saúde; 

 
5. Aquisição e abastecimento das unidades de saúde municipais com 

medicamentos e materiais de uso médico e odontológico, bem como 
equipamentos e material permanentes; 

 
6. Construir, ampliar, reformar, adequar e equipar os prédios da 

saúde; 
 

7. Capacitar profissionais por meio de cursos de formação 
aperfeiçoamento, para atuação e serviços de saúde e gestão SUS 

 
8. Manter os serviços de média e alta complexidade AMBULATORIAL E 

HOSPITALAR do Hospital Regional. 
 

9. Implantar modelo de gestão de resultados na Rede Municipal de 
Saúde. 

 



 
 
 

 
 
10. Realização de Concurso Público para profissionais da área de saúde. 

 
11. Adquirir e manter equipamentos e materiais para as Unidades de 

Saúde.  
 
12. Adquirir e Manter frota de veículos para melhorar atendimento aos 

usuários da saúde. 
 
13. Execução de Campanhas de Prevenção de Doenças. 

 
 

III.  GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS; 
 

As metas da administração municipal para as áreas de 
planejamento, administração e finanças estão voltadas para a 
melhoria da qualidade do serviço público, para o aumento das 
receitas próprias  
municipais e a adoção do planejamento efetivo como instrumento de 
desenvolvimento, dentro das seguintes prioridades: 

 
1.  Executar ações de administração e planejamento municipal, 

buscando o equilíbrio financeiro e melhor alocação dos recursos 
públicos; 

 
2. Reestruturação, modernização e aprimoramento da fiscalização 

municipal. 
  
3. Desenvolver ações de capacitação e qualificação de recursos 

humanos do Município, com prioridade para a questão da qualidade 
e produtividade: valorização salarial e funcional: programas de 
desenvolvimento e qualificação dos critérios e processos de 
ingresso; 

 
4. Dotar o Município de aparelhos, mobiliários em geral, veículos, 

maquinários – frota municipal e modernizar a administração pública 
municipal, mediante alocação de dotações para melhorar o sistema 
de informatização, organização e controle; 

 
5. Revisão das Leis Municipais, Código de Obras, Código de Postura e 

Lei de Uso e       Parcelamento de Solo; 
 
6. Revitalização, modernização  e conservação do arquivo municipal: 

 
7. Promover a progressão funcional e a reposição do poder aquisitivo 

dos vencimentos, salários e proventos dos cargos e funções, bem 
como implementar o pagamento de salários e proventos e conceder 
aumento e/ou realinhamento de estruturas remuneratórias; 

 
8. Amortização de dívidas contratadas; 



 
 
 

 
 

9. Promover a construção reforma e manutenção de prédios públicos; 
 
10. Implementar todas as unidades municipais com equipamentos e 

materiais permanentes com vistas a adequação dos serviços 
ofertados em todas as secretarias; 

 
11. Dispor de bens públicos através dos meios legais como leilões de 

equipamentos, maquinários ou veiculo que por ventura vier a onerar 
o poder público, devido seu desgaste natural. 

 
 
IV. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
As metas para as atividades sociais da administração municipal 

contemplam ações integradas entre os setores públicos, voltados para 
o atendimento das necessidades imediatas da população, de acordo 
com as seguintes prioridades: 

 
1- Desenvolvimento de programas, serviços e projetos 

socioassistenciais às famílias em estado de vulnerabilidade social. 
 
2- Investimento em programas sociais voltadas para a melhoria de 

qualidade de vida da população em geral. 
 

3- Atender crianças, adolescentes de acordo com o estabelecido pelo 
Estatuto da Criança e Adolescente. 

 
4- Construção e manutenção do Centro de Referencia da Assistência 

Social - CRAS Piracema, garantindo o atendimento e direitos dos 
usuários da Política de Assistência Social. 

 
5- Mapear as áreas de vulnerabilidade social do município; através de 

acompanhamento técnico especializado por uma equipe 
multiprofissional completa; 

 
6- Manutenção e Implementação do Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social - CREAS, garantindo atendimento dirigido às 
famílias em situações de violação de direitos e adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas através de 
acompanhamento técnico especializado por uma equipe 
multiprofissional completa; 

 
7- Construção, manutenção e ampliação da Casa Abrigo, para 

atendimento de crianças de 0 a 12 anos com direitos violados. 
Através de acompanhamento técnico especializado por uma equipe 
multiprofissional completa; 

 
8- Construção da Casa Lar, para atendimento de idosos acima de 60 

anos que perderam vínculos familiares em parceria com a Secretaria 



 
 
 

Municipal de Saúde, viabilizando recursos por meio de parcerias com 
os governos Federal e Estadual. 

 
9- Garantir parcerias de serviços e ações continuadas com sistema “S” 

(SEBRAE, SENAR, SENAI) visando á qualificação de Mão - de - obra da 
população da zona urbana e rural, promovendo parcerias com o SINE e 
outros para uma central de ofertas de emprego. 

 
10- Implementar programas, projetos e serviços por meio dos Centros 

de Referencia de Assistência Social - CRAS e Centro de Referencia 
Especializado de Assistência Social CREAS com o objetivo de inserir 
e promover as famílias que se encontram em situação de risco e 
direitos violados; 

 
11- Estimular a parceria com Instituições e Empresas na execução de 

programas, projetos e serviços sociais; 
 

12- Propiciar oficinas de artesanato nos programas sociais; 
 

13- Criar atividades a população do município em datas comemorativas: 
Dia da Mulher, Dia das Mães, Dias dos Pais, Dia do Idoso, Dia da 
Criança, Dia do Estudante, Natal e outros; 

 
14- Investir em ações para a Informatização de todo o sistema da 

Assistência Social; 
 

15- Criar e Reestruturar os conselhos e comissões atentando para sua 
regulamentação a nível Municipal e Estadual; 

 
16- Capacitar os Conselheiros Tutelares e membros dos conselhos 

existentes. 
 

17- Desenvolver ações para que entidades e organizações de assistência 
social viabilizem a participação de seus trabalhadores em atividades 
e eventos de capacitação e formação no âmbito municipal, estadual, 
distrital e federal na área de assistência social. 

18- Capacitar e valorizar os Profissionais e trabalhadores da Politica da 
Assistência Social, por meios de Congressos, Seminários, oficinas, 
reuniões, e outros. 

 
19- Atuar de forma integrada com as Políticas Públicas de Educação e 

Saúde; 
 

20- Criar os Conselhos das Pessoas com Deficiência, Conselho da 
Diversidade Sexual viabilizando junto ao executivo municipal a 
estruturação destas políticas publicas. 

 
21- Ampliação e manutenção das ações do CRAS Senhor Divino, visando 

um melhor atendimento ao idoso. 
22- Construir, ampliar, reformar prédios da Secretaria Municipal de 

Cidadania e Assistência Social; 



 
 
 

 
23- Construir, ampliar e reformar unidades dos programas sociais; 

 
24- Aquisição de veículos, motos, ônibus, Microônibus, aparelhos de ar 

condicionados, equipamentos de informática e copiadoras e outros;  
 

25- Aquisição de uniformes, abrigos e kit esportivos às crianças e idosos 
que estão inseridas nos programas sociais;  
 

26- Apoiar ações de prevenção, habitação, reabilitação, integração social 
das pessoas portadoras de necessidades especiais; 

 
27- Construção e manutenção de um espaço físico adequada para o 

Conselho Tutelar; 
 

28- Aquisição de 01 carro para o conselho tutelar; 
 

29- Apoiar associações comunitárias e entidade (ONGS) devidamente 
inscritas nos conselhos através de convênios visando à 
implementação da política da assistência social no município, bem 
como o trabalho em rede de atendimento integrada; 

 
30- Assegurar o direito aos usuários da assistência social através dos 

serviços de benefícios eventuais, devidamente pactuado na CIB e 
deliberado pelo conselho CMAS. 

 
31- Garantir recursos para a realização de conferencias, congressos, 

reuniões ampliadas, entre outras para a discussão e fortalecimento 
da política publica de assistência social no município; 

 
32- Garantir a participação do Gestor municipal e Técnicos no colegiado 

estadual e regional de gestores. 
 

33- Garantir a participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis; 

 
 

HABITAÇÃO 
 

34- Aquisição de terrenos para a construção de moradias a população 
em estado de vulnerabilidade social. 

  
35- Estabelecer parcerias com os governos Federal e Estadual, 

objetivando a melhoria na política habitacional no município; 
 

36- Ativar o programa de kit material de construção para a melhoria de 
condições habitacionais, (incluindo fossa séptica); 

 
37- Realização de diagnostico do setor habitacional do município bem 

como a regularização de imóveis. 



 
 
 

 
38- Otimizar os trabalhos de regularização e urbanização social com 

implantação de loteamentos sociais, a fim de evitar possíveis 
favelas; 

 
39- Assegurar a escolha prioritária de imóveis em conjuntos 

habitacionais para pessoas portadoras de necessidades especiais e 
idosos. 

 
 

CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 

 
40- Aquisição de veículo de transporte, motos, micro ônibus e Kombi e 

outros. 
 
41- Reforma da Praça Poli-esportiva ARANTO PEREIRA, com pista de 

atletismo oficial. 
 

42- Construção de espaço poli-esportivo nos bairros. 
 

43- Aquisição de tabela de basquete hidráulica. 
 

44- Aquisição de placar eletrônico para o ginásio FERNANDO FONTOURA. 
 

45- Reforma completa dos ginásios Fernando Fontoura E Ademir Mochi, 
Otair da Cruz Bandeira. 

 
46- Aquisição de arquibancada metálica desmontável com capacidade 

para 600 pessoas. 
 

47- Aquisição, computadores e impressoras. 
 

48- Construção de arquibancada coberta para o estádio Andre Borges 
com capacidade para 3000 pessoas. 

49- Reforma e ampliação dos vestiários do estádio Andre Borges. 
 

50- Reforma completa e adequação do museu arqueológico e histórico 
de coxim. 

 
51- Reforma do conservatório musical Zacarias mourão. 

 
52- Aquisição de uma tenda com 1000 metros quadrados.  

 
53- Aquisição de equipamento de som profissional para eventos sociais, 

cultural e esportivo. 
 

54- Aquisição de instrumentos musicais para implantação da banda 
filarmônica municipal. 

 



 
 
 

55- Aquisição de palco metálico com metragem de 12m x 06m com 
cobertura. 

 
56- Ampliação da academia ao ar livre e implantação nos bairros.    

 
57- Apoio ao time de futebol profissional de Coxim. 

 
58- Viabilização de recursos com o ministério do esporte para a 

construção de um novo estádio municipal; 
 

59- Capacitação e valorização dos profissionais e trabalhadores do 
esporte; 
 

60-  Implementação de ações e políticas públicas da juventude 
 

61-  Fortalecimento do  Fundo  Municipal da Cultura, com destinação de 
recursos orçamentários.  

 
 
V – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
As metas para os projetos de desenvolvimento econômico do 

Município se voltam para a geração de emprego e renda e ao 
desenvolvimento de seu potencial, de acordo com as seguintes 
diretrizes: 

 
1. Desencadear e apoiar programas e ações de geração de emprego e 

rendas e de capacitação de mão de obra, através de convênios e 
parcerias com entidades afins; 

 
3. Desenvolver programas voltados à implantação, ampliação e/ou  

melhoria da  infra-estrutura urbana e rural, com o desenvolvimento 
inclusive de programas de  revitalização de praças, jardins e áreas 
de lazer; 

 
4. Fomentar o desenvolvimento sócio-econômico do Município e 

implantar políticas ambientais compatibilizando-as com uso 
sustentável dos recursos naturais; 

 
5. Buscar a redução dos desequilíbrios sociais, promovendo a 

modernização e a competitividade da economia municipal; 
 
6. Estimular e desenvolver programas para fortalecimento da 

agropecuária, especialmente para a agricultura familiar, da 
aqüicultura,  da agroindústria e ações que visem o incremento de 
outras atividades econômicas municipais; 

 
7. Executar ações de planejamento, fortalecimento, desenvolvimento e 

divulgação dos aspectos turísticos municipais e outras atividades 
que visem a  diversificação da atividade no Município; 

 



 
 
 

8. Propiciar oportunidades de lazer, esporte e cultura, buscando a 
integração e o bem estar social, produção e consumo de bens e 
serviços culturais, preservação de monumentos históricos e o 
resgate da memória e identidade cultural e instituir incentivo fiscal 
para a realização de projetos culturais e esportivos; 

 
9. Desenvolver programas que estimulem a instalação de novos 

comércios e indústrias; 
 

10. Estimular a formação de organizações produtivas comunitárias; 
 

11. Promover o acesso a informação sobre avanços científicos e 
tecnológicos de interesse da comunidade, bem como difusão de 
tecnologias existentes ou alternativas para o incremento das 
atividades produtivas locais; 

 
12. Estimular a legalização das atividades econômicas do setor informal; 

 
13. Recadastrar as atividades econômicas municipais; 

 
14. Fomentar as atividades de comércio de bairros e criação de 

condições para a viabilização de formas alternativas de 
comercialização;                                    

 
15. Incentivar a implantação de industrias e agroindústrias; 

 
16. Dar suporte e divulgação ao produto turístico local; 

 
17. Realizar estudos e pesquisas sobre a produção , comercial e 

industrial do Município; 
 

18. Incentivar a implantação de agroindústrias, com utilização de capital 
privado e público, direcionando os esforços para as atividades 
agropecuárias; 

 
19. Apoiar as indústrias regionais para agregarem outros produtos da 

cadeia produtiva incorporando novos sistemas de comercialização; 
 

20. Promover e disponibilizar estudos de mercado; 
 

21. Ampliação Reforma e Manutenção de balneário no município. 
 

 
VI  PLANEJAMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE, TURISMO E 
SANEAMENTO 

 
As diretrizes para o planejamento urbano municipal, em conjunto 

com as questões ambientais e de saneamento, e a administração deve 
priorizar: 

 



 
 
 

1. Programa de paisagismo – promover a participação da sociedade 
civil organizada e das pessoas jurídicas na urbanização, nos 
cuidados e na manutenção das praças públicas, canteiros e áreas 
verdes do Município, em conjunto com o Poder Público Municipal; 

 
2. Implementação de aterro Sanitário e Usina de reciclagem de lixo, 

buscando parcerias; 
 
3. Buscar parcerias na discussão, elaboração e implementação dos 

Planos locais como: Agenda 21, coleta seletiva de lixo e Educação 
Ambiental nas escolas, comunidades e empresas; 

 
4. Implantação de sistema de coleta e destinação final de lixo 

hospitalar (queima com incinerador em local apropriado); 
 

5. Regulamentação do sistema de monitoramento de vegetação 
arbórea (corte, poda e manutenção de árvores); 

 
6. Implantação de programa de controle e fiscalização das atividades 

geradoras de poluição sonora e visual; 
 

7. Desenvolvimento do sistema de Licenciamento Ambiental das 
atividades potencialmente poluidoras a nível local, através do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

 
8. Discussão e elaboração de programas de desenvolvimento 

econômico e turismo; 
 

9. Incentivo a Produção visando a estruturação do cinturão verde 
destinado à produção de hortifrutigranjeiros; 

 
10. Viabilizar a comercialização da produção agropecuária através de 

parcerias e incentivos e de acordo com as normas da Vigilância 
Sanitária; 

 
11. Implantar programas de aumento de produtividade no meio rural, 

através da agricultura familiar, inclusive com aquisição de máquinas 
e equipamentos, fomentar a agricultura e pecuária de pequeno 
porte ; 

 
12. Manutenção das atividades e conselho do turismo; preservação e 

conservação ambiental. 
                    
VII  INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Os serviços de infra-estrutura têm como meta preparar a cidade 
para os patamares de desenvolvimento exigidos pela população das 
seguintes prioridades: 

 
 
 



 
 
 

 
 

1. Implantar e dar manutenção urbana, com a adoção de critérios de 
iluminação publica, estendendo a locais não atendidos pela rede 
convencional, inclusive rural e sinalização do Município; 

 
2. Executar obras de canalização de córregos e do Parque Zoobotânico, 

de acordo com princípios de racionalidade e qualidade e matas 
ciliares; 

 
3. Promover a drenagem e o asfaltamento de vias públicas de acordo 

com as diretrizes dos Planos; 
 

4. Promover ações de integração e participação das comunidades locais 
na execução de obras e serviços públicos de interesse coletivo, 
inclusive nos trabalhos de readequação de estradas; 

 
5. Promover a drenagem, construção de pontes e bueiros, aterros, 

encascalhamento e patrolamento das estradas vicinais do Município; 
 

6. Fomentar a execução de limpeza de terrenos baldios e residências 
em bairros, para evitar a proliferação de doenças, conforme 
preconiza a Lei Complementar nº 083/2007; 

 
7. Manter  e adequar o sistema viário do Município, com sistema de 

sinalização conforme preconiza o CONTRAN; 
 

8. Aquisição de caminhões, máquinas e equipamentos para serviços da 
sede da Secretaria Municipal.   

 
VIII - CAMARA MUNICIPAL 

 
1. Garantir ao Poder Legislativo os meios necessários ao cumprimento 

de suas atribuições constitucionais, qualificando, agilizando e 
modernizando os se us serviços e procedimentos legislativos, tendo 
por objetivo atender eficazmente os anseios da sociedade; 
 

2. Dar continuidade à ampliação, construção, reforma e recuperação do 
espaço físico do Poder Legislativo, visando à racionalização no 
desempenho das tarefas inerentes à atividade parlamentar e 
administrativa; 
 

3. Dotar o Poder Legislativo dos materiais, equipamentos e veículos 
necessários à qualificação e otimização de suas atribuições 
institucionais. 

                   

  Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de junho de 2013. 

 
ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 



 
 
 

 
 

                       LEI ORDINÁRIA N° 1.618/2013,  DE 03/07/2013 
 
 

 
“Declara de Utilidade Pública a Associação 

Coxinense da Melhor Idade.” 
 
 

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 

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

 
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, 

a Associação Coxinense da Melhor Idade, entidade civil, sem fins 
lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com sede e foro no 
Município de Coxim-MS, localizada na Rua Novo Jardim, s/nº, Lote 04, 
Bairro Nova Coxim, CNPJ nº  13.182.576/0001-69.  

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

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de julho de 2013. 

 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                       LEI ORDINÁRIA N° 1.619/2013,  DE 10/07/2013 
 

 

 

“Autoriza aquisição de imóvel urbano 
e dá outras providências.” 
 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 

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

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Coxim - MS, autorizado 

a adquirir, através de compra direta, o imóvel urbano, constituído de um 
lote de terreno e suas respectivas edificações, conforme constante na 
matrícula constante do anexo I, situado à Rua Viriato Bandeira, 374, 
Centro, nesta cidade de Coxim, registrado sob a matrícula nº 24.936, 
protocolado sob o nº 114.910, Livro 1-T, fls. 05, no Registro de Imóveis 
da Comarca de Coxim-MS, de propriedade dos herdeiros, Sra. Solange 
Saggin Britto, brasileira, do lar, portadora do RG nº 080919 SSP/MS e do 
CPF nº 500.780.971-34, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens 
com Sr. José Roberto Braga Britto, brasileiro, bioquímico, portador do RG 
nº 1.379.267 SSP/PR e do CPF nº 354.031.019-34, residentes e 
domiciliados na cidade de Coxim/MS, Rua Paraná, nº 25, Bairro BNH, CEP 
79.400-000, Sr. Márcio Vinissius Saggin, brasileiro, aposentado, inscrito 
sob RG nº 998438 SSP/MT e CPF nº 294.114.081-68, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens com Sra. Bernadete Gonçalves de 
Leão Saggin, brasileira, funcionária pública estadual, portadora do RG nº 
619311 SSP/MS e CPF nº 518.911.821-53, residentes e domiciliados na 
cidade de Rondonópolis/MT, Avenida Piauí, nº 605, Bairro Jardim Santa 
Clara, CEP 78.718-020, Sra. Ana Márcia Saggin Garcia, brasileira, do lar, 
inscrita sob RG nº 001.173.528 SSP/MS e CPF nº 912.974.861-53, casada 
sob o regime de comunhão parcial de bens com Sr. Pedro Ricaldes Garcia, 
brasileiro, funcionário público municipal, portador do RG nº 1069240 
SSP/MS e CPF nº 694.581.621-49, residentes e domiciliados na cidade de 
Aquidauana/MS, Rua José Ravaglia, nº 08, Bairro Santa Terezinha, CEP 
79.200-000, e Srta. Angélica Saggin de Souza, brasileira, solteira, 
advogada, portadora do RG nº 001152669 SSP/MS, e do CPF nº 
989.319.461-04. 
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 Parágrafo Único: O imóvel ora adquirido será para a instalação e 
funcionamento de atividades Administrativas da Câmara Municipal de 
Coxim.  
 
  Art. 2º O bem imóvel será adquirido pelo valor total de R$ 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sendo o bem imóvel avaliado 
em R$ 128.500,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos), conforme 
Laudo de Avaliação, constante do Anexo II. 
  
 Parágrafo único  - O valor total do bem imóvel descrito no caput 
do artigo 1º, será pago à vista, conforme contrato particular de 
compromisso de compra e venda, constante do Anexo III. 
  
 Art. 3°. Fica autorizada a abertura do Crédito Especial para atender 
as despesas previstas no artigo anterior, e os recursos necessários para 
sua cobertura serão aqueles previstos no art. 43, § 1°, inciso III, da Lei 
Federal n° 4.320 de 17 de março de 1964, conforme abaixo: 
 
70.101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
04        – ADMINISTRAÇÃO  
122      –  Administração Geral 
0004      – Ações Políticas de Governo  
1021      - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos    

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis 100000 125.000,00 

TOTAL .......................................................................... 125.000,00 

  Parágrafo Único– As alterações necessárias nos instrumentos de 
planejamento Municipal decorrente da abertura dos créditos que trata o 
caput do artigo serão incluídas nos anexos do PPA para os exercícios de 
2010 a 2013 e no Anexo I da LDO para o exercício de 2013. 

 Art. 4º A transcrição da propriedade se dará mediante Escritura 
Pública de compra, com a transcrição integral da presente Lei, e, 
posteriormente o registro do imóvel junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Coxim/MS.  
  
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 
  
  Gabinete do Prefeito, em 10 de Julho de 2013. 
  

ALUIZIO SÃO JOSÉ 
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Prefeito Municipal 
Coxim-MS 

 
 

                       LEI ORDINÁRIA N° 1.620/2013,  DE 10/07/2013 
 

 
 

“Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo 
Municipal a realizar a confissão de débito previdenciário 
a firmar termo de reparcelamento em pagamento ao 
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores 
Públicos de Coxim-MS, e dá outras Providências”. 

 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica municipal 
de Coxim-MS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reparcelar os 
débitos de contribuição previdenciária para com o Instituto Municipal de 
Previdência Própria dos Servidores Municipais de Coxim – IMPC, 
referentes às contribuições devidas pelo Município, relativos aos 
parcelamentos autorizados pelas Leis 1.345/2007, 1.447/2009, 
1448/2009, 1476/2010, 1500/2010 e 1602/2012, nos termos da Portaria 
MPS n° 21 e 16 de janeiro de 2013, em 240 (duzentos e quarenta) 
prestações mensais e consecutivas; e as contribuições das competências 
de novembro e dezembro de 2012 e décimo terceiro em 60 meses, 
considerando os seguintes critérios: 
 
 §1º - Aplicação, do Índice de Atualização Monetária – INPC, ou 
outro que vier a substituí-lo, acrescidos de juros de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, de acordo com as regras estabelecidas pela legislação 
municipal, desde que observados os critérios para preservar o equilíbrio 
financeiro e atuarial do RPPS sendo os valores e parcelas estipuladas em 
instrumentos próprios sobre o valor de cada prestação mensal, por 
ocasião do pagamento, de índice de atualização legal, para preservar o 
valor real do montante parcelado, e de juros; 
 
 §2º - Previsão das medidas ou sanções para os casos de 
inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do 
acordo, inclusive a incidência multa de 1% e, de juros de mora sobre as 
prestações vencidas e não pagas; 
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 §3º - Para as contribuições de novembro, dezembro de 2012 e 
décimo terceiro,  só poderão ser parcelados em até 60 (sessenta)  meses, 
na forma no inciso I do art. 5, da Portaria MPS n° 21 e 16 de janeiro de 
2013, que alterou a portaria 402 de 10 de dezembro de 2008.  
 
 
 Art. 2º – Fica desde já autorizado a serem descontados diretamente 
do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), os valores objetos dos 
parcelamentos devidamente atualizados. 
 
 Art. 3º - O acordo do parcelamento deverá ser acompanhado de 
demonstrativos que discriminem, por competência, os valores originários, 
as atualizações, os juros e o valor total consolidado. 
 
 Art. 4º - O vencimento da 1ª parcela dar-se-á, no máximo, até o 
último dia útil ao mês subseqüente ao da publicação da lei ou termo de 
acordo ou confissão de dívidas e reparcelamento. 
 
 Art. 5º - Na hipótese de inexistência de previsão estabelecida na Lei 
Complementar 087/2008, que defina regra de parcelamento, serão 
aplicadas, no que couber, as regras definidas na Portaria MPS n° 21 e 16 
de janeiro de 2013. 
 

Art. 6º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a 
proceder os ajustes e baixas contábeis no Balanço do Município de Coxim 
em virtude das operações celebradas e autorizadas por esta Lei. 

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

 
 

 
  Gabinete do Prefeito, em 10 de Julho de 2013. 
 
 
 
  

ALUIZIO SÃO JOSÉ 
Prefeito Municipal 

Coxim-MS 
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                       LEI ORDINÁRIA N° 1.621/2013,  DE 12/07/2013 
 

 
   “Autoriza  doação  de  bens   e dá outras Providencias”. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
Doação ao SEBRAE – Serviço de Apoio as Micros e Pequenas Empresas de 
Mato Grosso do Sul-CNPJ 15.419.591/0001-03, do bem imóvel abaixo 
especificado: 
 
 Lote M/2, com área de 1.926,29m2, frente para a Av. Salgado Filho, 
lado direito (par) esquina com a Rua Barão do Rio Branco, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 
 
 Ao Norte: (fundo): com 62,65m divisando com o lote nº M/1 
 Ao Sul: (frente): com 35,50 e 7,57m divisando com a Av. 
Salgado Filho 
 A Leste: (lado esquerdo): com 58,50m divisando com o lote 
nº M/3 
 A Oeste: (lado direito): com 25,00m para divisando com a 
Rua Barão do Rio Branco 
 
 Art. 2º - A área doada de que trata o artigo 1º da presente lei, 
destinar-se-á à construção da sede própria da Agência do SEBRAE/MS, na 
nossa cidade, pelo donatário. 
 
 Art. 3º - A área indicada no artigo 1º desta lei somente poderá ser 
utilizada pelo donatário para o fim descrito no artigo 2º, não lhe cabendo 
o direito de aliená-las ou mesmo cedê-la em comodato, locação ou sob 
qualquer outra forma. 
 
 Art. 4º - Fica o donatário obrigado a concluir as obras no prazo de 
02 (dois) anos, contados da data da assinatura da competente escritura 
de doação. 
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 Art. 5º - Será revertida ao patrimônio municipal, a área objeto da 
presente Lei, e suas eventuais benfeitorias, caso o donatário, não cumpra 
o disposto no artigo 2º e 4º desta Lei. 

 
 
 
 Art. 6º - A presente lei não acarretará ônus de qualquer espécie ao 
erário municipal. 
 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 
965/2000, de 06 de Junho de 2000. 

 
 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de Julho de 2013. 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                       LEI ORDINÁRIA N° 1.622/2013,  DE 12/07/2013 
 

 
        “Autoriza  doação  de  bens   e dá outras 
providencias”. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º  -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
Doação ao Serviço Social de Industria – SESI-DR/MS-CNPJ 
03.769.599/0001-10, com sede na Avenida Afonso Pena, nº 1206 – Bairro 
Amambaí- no Município de Campo Grande/MS, do bem imóvel abaixo 
especificado: 
 
 Lote M/3, com área de 3.191,15m2 , frente para a Av. salgado Filho, 
lado direito (par) com a distancia de 43,60 metros para a Rua Barão do 
Rio Branco, dentro dos seguinte limites e confrontações:                                      
 
 Ao Norte: (fundo): com 47,00 divisando com o lote nº M/1 
 Ao Sul: (frente): com 45,00 divisando com a Av. Salgado 
Filho 
 A Leste: (lado esquerdo): com 92,00m divisando com o lote 
s/n 
 A Oeste: (lado direito): com 58,05m para divisando com o lote nº 
M/2 
 
 Art. 2º - A área doada de que trata o artigo 1º da presente Lei, 
destinar-se-á à construção da sede própria da Biblioteca Industria do 
Conhecimento-  Serviço Social de Industria-SESI-DR/MS/, na nossa 
cidade, pelo donatário. 
 
 Art. 3º - A área indicada no artigo 1º desta Lei somente poderá ser 
utilizada pelo donatário para o fim descrito no artigo 2º, não lhe cabendo 
o direito de aliená-las ou mesmo cedê-la em comodato, locação ou sob 
qualquer outra forma. 
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 Art. 4º - Fica o donatário obrigado a concluir as obras no prazo de 
02 (dois) anos, contados da data da assinatura da competente escritura 

de doação. 
 
 
 
 
 Art. 5º - Será revertida ao patrimônio municipal, a área objeto da 
presente Lei, e suas eventuais benfeitorias, caso o donatário, não cumpra 
o disposto no artigo 2º e 4º desta Lei. 
 
 Art. 6º - A presente lei não acarretará ônus de qualquer espécie ao 
erário municipal. 

 
 
 

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

 
 
 

  Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de Julho de 2013. 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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                       LEI ORDINÁRIA N° 1.623/2013,  DE 21/08/2013 
 

   
 

“DENOMINA DE “CÂNDIDO JOSÉ VIEIRA, O CORREDOR PÚBLICO 

LOCALIZADO ENTRE AS AVENIDAS HELENA GOMES DE MORAES E 
OTACILIO SEVERO DOS SANTOS, BAIRRO MENDES MOURÃO, NA  
CIDADE DE COXIM-MS.”  

 
 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 

uso de suas atribuições legais,  faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 

ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Rua Cândido José Vieira, o 

Corredor Público, localizado entre as Avenidas Helena Gomes de Morais e 

Otacílio Severo dos Santos, Bairro Mendes Mourão, na cidade de Coxim-

MS.  

 

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

revogadas as disposições  em contrário. 

 
 

  Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de agosto de 2013. 
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ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 

          
 
 
 
 
                       LEI ORDINÁRIA N° 1.624/2013,  DE 21/08/2013 

 
   
 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO DA LISTA 
DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL, EM TODOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DAS  
UNIDADES DE SAÚDE, NOS SERVIÇOS DE PRONTO-
ATENDIMENTO E PARTICULARES NO MUNICÍPIO DE COXIM - 
MS. 
 

 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições legais,  faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º – Fica obrigatória a fixação, em local de fácil visualização, 
em todos os consultórios médicos das unidades de saúde, nos serviços de 
pronto-atendimento e particulares, de listagem contendo todos os 
medicamentos disponíveis na Rede Pública Municipal de Saúde. 
 
 Parágrafo Único – A listagem de que trata o caput deste artigo 
deverá ser atualizada sempre que ocorrer alteração dos medicamentos 
disponíveis para entrega imediata. 
 
 Art. 2º – A Secretaria de Saúde Pública – ficará responsável por 
disponibilizar a listagem dos medicamentos a que se refere o artigo 1º 
para todos os consultórios médicos das unidades de saúde, de serviço de 
pronto-atendimento e particulares do Município de Coxim - MS. 
 
 Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias da sua publicação. 
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 Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias. 

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

 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de agosto de 2013. 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
                   
  
          LEI ORDINÁRIA N° 1.625/2013,  DE 21/08/2013 

 
 

Institui o Programa de Recuperação Fiscal do  
Município de Coxim – MS, REFIS 2013.” 

 
 

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

 Art. 1º. Fica 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 2012 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 2012, inscritos ou não em 
dívida ativa, que se encontrem em fase de cobrança administrativa ou 
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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, conforme discriminado abaixo: 
   
 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; 
 
 
 
 § 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 15 (quinze) de cada mês. 
 
 § 6º - A suspensão da exigibilidade, para fins de expedição de 
certidões, será reconhecida após comprovação do pagamento da primeira 
parcela. 
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 § 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. 4º. O REFIS beneficiará o contribuinte através da dispensa integral 
ou parcial dos juros e multas acrescidos aos débitos tributários, que variará 
de acordo com as seguintes formas de pagamento: 
 
 I – Para quitação a vista até o dia 30 de setembro de 2013, o 
contribuinte será beneficiado com desconto de 100% (cem por cento) dos 
juros e multas, recolhendo apenas o valor líquido do respectivo tributo, 
acrescido de correção monetária, desde que abrangido pelo REFIS. 
 

 II – Para parcelamento, em 06 (seis) vezes, o contribuinte será 
beneficiado com desconto de 50% (cinqüenta por cento) de juros e multas,  
parcelando o restante com acréscimo de correção monetária, desde que 
abrangido pelo REFIS. 
 
 III – Para parcelamento, em 12 (doze) vezes, o contribuinte será 
beneficiado com desconto de 30% (trinta por cento) de juros e multas,  
 
 
parcelando o restante com acréscimo de correção monetária, desde que 
abrangido pelo REFIS. 
 
 
 Art. 5º. 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 30 de Setembro de 
2013 para aderir ao REFIS Municipal, podendo ser prorrogado através de 
Decreto do Poder Executivo. 
 
 Art. 6º. 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; 
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 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. 7º. 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. 8º. 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. 
 
 § 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. 9º. 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. 10. 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. 11. As despesas decorrentes da execução do Programa REFIS 
serão suportadas por dotações orçamentárias próprias do Município e 
suplementadas caso seja necessário. 
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 Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de agosto de 2013. 
 
 
 
 

 
ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
         
   LEI ORDINÁRIA N° 1.626/2013,  DE 26/08/2013 
 

 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR 
FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, A OFERECER GARANTIAS E DÁ 
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL 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 ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir 

financiamento com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até o valor de  R$ 
8.141.500,00 (oito milhões cento e quarenta e um mil e quinhentos 
reais), destinados à implantação do Programa de Urbanização de 
Assentamento Precário, Drenagem e Pavimentação Asfáltica no Bairro 

 

 

    
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 



 
 
 

Piracema, através do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 – 
Pavimentação e Qualificação de Vias 2ª Etapa, da Secretária Nacional de 
Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, observada a 
legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio 2000, observadas as disposições legais em vigor para 
as operações de crédito, as normas da Caixa Econômica Federal e demais 
condições. 

 
Parágrafo Único – Os recursos resultantes do financiamento 

autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de 
empreendimentos integrantes do Programa Pró-Transporte – Projeto de 
Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas (PAC 2). 

 
Art. 2° - Para pagamento do principal, juros e outros encargos do 

financiamento de que trata o artigo anterior, fica o Executivo Municipal 

autorizado a ceder e/ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e 
irretratável, a modo pró-solvendo, parcelas de quotas do Fundo de 
Participação do Municípios, até o pagamento final da dívida, 
exclusivamente nas condições e prazos contratualmente estipulados. 

 
§ 1° - O disposto no caput deste artigo obedece aos ditames 

contidos no inciso I do art. 159 da Constituição Federal, e na hipótese da 
extinção  dos  impostos  ali  mencionados,  os  fundos ou impostos que  
venham a substituí-los serão utilizados para o cumprimento da obrigação 
assumida junto à Caixa Econômica Federal. 

 
  

§ 2° - Fica a instituição financeira depositária dos recursos do 
Município, se for o caso, autorizada a debitar e posteriormente transferir 
tais recursos a crédito da Caixa Econômica Federal, nos montantes 
necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos e 
condições contratualmente estipulados. 

 
§ 3° -  Os poderes previstos neste artigo só poderão ser exercidos 

pela Caixa Econômica Federal, exclusivamente na hipótese de o Município 
de Coxim – MS, não ter efetuado, no vencimento, o pagamento das 
obrigações assumidas no financiamento. 

 
Art. 4° - O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e 

plurianuais do Município, durante os prazos que vierem a ser 
estabelecidos para o financiamento contraído, dotações suficientes à 
amortização do principal, encargos e acessórios resultantes, inclusive os 
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recursos necessários ao atendimento da contrapartida do Município no 
Projeto financiado pela Caixa Econômica Federal, conforme autorizado por 
lei. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de agosto de 2013. 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 

 
 
 

 

         
   LEI ORDINÁRIA N° 1.627/2013,  DE 26/08/2013 
 
 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR 
FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, A OFERECER GARANTIAS E DÁ 
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”. 
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O PREFEITO MUNICIPAL 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 ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir 

financiamento com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$ 
12.336.121,00 (doze milhões trezentos e trinta e seis mil e cento e vinte e 
um  reais), destinados à implantação do Programa de Urbanização de 
Assentamento Precário, Drenagem e Pavimentação Asfáltica no Bairro Vila 
São Paulo, através do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 – 
Pavimentação e Qualificação de Vias 2ª Etapa, da Secretária Nacional de 
Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, observada a 
legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio 2000. 

 
Parágrafo Único – Os recursos resultantes do financiamento 

autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de 
empreendimentos integrantes do Programa Pró-Transporte – Projeto de 
Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas (PAC 2). 

 
Art. 2° - Para pagamento do principal, juros e outros encargos do 

financiamento de que trata o artigo anterior, fica o Executivo Municipal 
autorizado a ceder e/ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e 
irretratável, a modo pró-solvendo, parcelas de quotas do Fundo de 
Participação do Municípios, até o pagamento final da dívida, 
exclusivamente nas condições e prazos contratualmente estipulados. 

 
§ 1° - O disposto no caput deste artigo obedece aos ditames 

contidos no inciso I do art. 159 da Constituição Federal, e na hipótese da 

extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou impostos que 
venham a substituí-los serão utilizados para o cumprimento da obrigação 
assumida junto à Caixa Econômica Federal. 

 
 
 
§ 2° - Fica a instituição financeira depositária dos recursos do 

Município, se for o caso, autorizada a debitar e posteriormente transferir 
tais recursos a crédito da Caixa Econômica Federal, nos montantes 
necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos e 
condições contratualmente estipulados. 
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§ 3° -  Os poderes previstos neste artigo só poderão ser exercidos 
pela Caixa Econômica Federal, exclusivamente na hipótese de o Município 
de Coxim – MS, não ter efetuado, no vencimento, o pagamento das 
obrigações assumidas no financiamento. 

 
Art. 4° - O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e 

plurianuais do Município, durante os prazos que vierem a ser 
estabelecidos para o financiamento contraído, dotações suficientes à 
amortização do principal, encargos e acessórios resultantes, inclusive os 
recursos necessários ao atendimento da contrapartida do Município no 
Projeto financiado pela Caixa Econômica Federal, conforme autorizado por 
lei. 

 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

  Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de agosto de 2013. 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 
 
 

 
 
 
 

         
       LEI ORDINÁRIA N° 1.628/2013,  DE 08/10/2013 
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“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS AGÊNCIAS 
BANCÁRIAS QUE POSSUEM PORTAS COM DISPOSITIVO DE 
TRAVAMENTO ELETRÔNICO, INSTALAREM E MANTEREM, NA 
ÁREA QUE AS ANTECEDEM, "GUARDA-VOLUMES", NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE COXIM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 
 
 A Presidenta da Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, de acordo com o disposto no Art. 137, § 1º   do  
Regimento  Interno e com o Art. 49, inciso V da Lei Orgânica Municipal,  
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a presente Lei, 
para que após publicação surta os efeitos legais.  

 
 Art. 1º - Ficam obrigadas todas as Agências Bancárias que possuem 
portas com dispositivo de travamento eletrônico, a instalarem e manterem, 
na área que as antecedem, "Guarda-Volumes, destinados aos pertences de 
clientes ou não. 

 § 1º - As instalações previstas no caput deste artigo serão 
obrigatoriamente independentes daquelas destinadas aos funcionários e 
deverão ser permanentemente mantidas em elevado grau de higiene e 
asseio. 

 § 2º - Os usuários e clientes não serão obrigados a deixar no "guarda-
volumes" todos seus objetos e pertences, exceto àqueles em que o 
dispositivo de travamento eletrônico da porta impedir o acesso. 

 Art. 2º - Os "guarda-volumes" a que se refere o art. 1º desta lei 
deverão conter no mínimo 50 cm (cinqüenta) centímetros de profundidade, 
40 cm (quarenta) centímetros de altura e 30 cm (trinta) centímetros de 
largura, existindo para cada um deles uma chave específica que assegure a 
inviolabilidade do mesmo. 

 Parágrafo Único - As agências bancárias deverão disponibilizar um 
número significativo e suficiente de "guarda-volumes" em suas dependências, 
a fim de satisfazer as reais necessidades dos clientes e usuários, sendo 
vedado o oferecimento do serviço em pequena escala, sob pena de 
incorrerem em sanções administrativas. 

 Art. 3º - O uso do "Guarda-Volumes" deverá ser aleatório, sendo 
vedada a reserva de exclusividade para o uso de correntistas da própria 
Agência Bancária. 

  

 

 Parágrafo Único - A utilização do serviço de "Guarda-Volumes" 
prestado pela Agência Bancária deverá ser gratuita e com ônus para as 
referidas Agências. 



 
 
 

 Art. 4º - Nenhuma nova construção de agência bancária ou reforma 
das já existentes no âmbito do município de Coxim, será licenciada se o 
projeto não contemplar o disposto nesta Lei. 

 Art. 5º - As agências bancárias já em funcionamento que não 
possuírem "Guarda-Volumes" em suas dependências, deverão ser adaptadas, 
pelas instituições financeiras a que se vinculam, às exigências desta Lei, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias de sua entrada em vigor. 

 Art. 6º - A Secretaria Municipal de Obras, através do setor de 
fiscalização dos serviços públicos, diligenciará no sentido de fiscalizar o 
cumprimento do disposto nesta Lei. 

 Art. 7º - No caso de descumprimento de quaisquer dos dispositivos da 
presente Lei, as agências bancárias incorrerão em sanção administrativa, 
suspensão e cassação do alvará de funcionamento. 

 § 1º - A sanção referida no "caput" deste artigo será de multa no valor 
de 320 UFM,s (trezentos vinte Unidades Fiscais do Município) na primeira 
autuação, sendo aplicada em dobro no caso de reincidência. 

 § 2º - Incorrendo na segunda reincidência o estabelecimento bancário 
ou instituição de crédito terá a suspensão do alvará de funcionamento pelo 
prazo de 1 (um) ano. 

 § 3º - A cassação do alvará de funcionamento ocorrerá quando o 
estabelecimento bancário ou instituição de crédito permanecer na 
inadequação dos dispositivos legais da presente Lei, após a segunda 
reincidência. 

 Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta das próprias instituições financeiras. 

 Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  
 
  Gabinete da Presidência, 08 de outubro de 2013. 
 
 
 

VER. MARILENE DE FÁTIMA GASPERIN 
Presidenta da Câmara de Vereadores  

Coxim – MS  
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        LEI ORDINÁRIA N° 1.629/2013,  DE 18/09/2013 

 
 

 “Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 
1.340/2007, de 28 de novembro de 2007 e dá 
outras Providencias”. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte lei. 
 
 Art. 1º - Fica  alterado  o  Art.  1º, da Lei nº1.340/2007,  que passa  
a vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art.1º - ... 
 
 Art. 1º - Fica Instituído o Conselho Municipal de Saúde em caráter 
permanente como órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da 
estrutura básica do Ministério da Saúde dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na 
Lei 8.142/90, Decreto 7508 de 28 de junho de 2011, Lei Complementar 
141 de 13 de janeiro de 2012, Resolução CNS 453 de 17 de junho de 
2012, Decreto nº 7827 que regulamenta a Lei Complementar nº 141, de 
16 de Outubro  de 2012. 
 
 Art. 2º - Ficam alterados o Inciso I e  alínea “d” do Inciso II do 
artigo 3º, da Lei 1340/2007, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
 Art. 3º - ... 
 
 I – de forma paritária, escolhidos pelos Fóruns, sendo as vagas 
distribuídas da seguinte forma:  
 
 -  8 (oito) representantes de entidades e movimentos de usuários do 
Sistema Único de Saúde (50% do total de conselheiros de acordo com a 
Resolução nº 33/92  e nº 333/03 do CNS e consoante as recomendações 
da 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde); 
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 - 4 (quatro) representantes dos trabalhadores da área de Saúde 
Municipal (25% do total de conselheiros de acordo com a Resolução 
nº33/92 e nº333/03 do CNS e consoante as recomendações da 10ª e 11ª 
Conferências Nacionais de Saúde); 
 
 - 4 (quatro) representantes de governo e prestadores de serviços 
privados conveniados, ou sem fins lucrativos (25% do total de 
conselheiros de acordo com a Resolução nº 33/92 e nº333/03 do CNS e 
consoante as recomendações da 10ª e 11ª Conferências Nacionais de 
Saúde); 
 
  II – 
  a)  ... 
  b)  ... 
  c)  ... 
  d)  de movimentos sociais e populares, organizados 
(movimento negro, LGBT...); 
  e)  ... 
  f)   ... 
  g)  ... 
  h)  ... 
  i)   ... 
  j)  ... 
  k) ... 
  l) ... 
  m) ... 
  n)  ... 
  o)  ... 
  p)  ...  
  q) ... 
 
 Art. 3º - Ficam  alterado os Incisos I, II, III do  artigo  4º, da Lei 
1.340/2007,  com os acréscimos dos Incisos V, VI, VII, VIII e IX no 
referido artigo, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art. 4º -... 
 
 I – O mandato dos Conselheiros passa a vigorar o período de 3 
(três) anos de acordo com a Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012,  
não devendo coincidir com o mandato do Governo Municipal, podendo   os 
Conselheiros  ser  reconduzidos,  a critério das respectivas 
representações.     
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 II – A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na 
autonomia representativa do Conselheiro(a) dever ser avaliada como 
possível impedimento da representação de Usuário(a) e Trabalhador(a), e, 
a juízo da entidade, indicativo de  substituição do Conselheiro(a). 
 
 III – A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, 
representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como 
conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde. 
 
 V - As entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho de 
Saúde terão os conselheiros indicados, por escrito, conforme processos 
estabelecidos pelas respectivas entidades, movimentos e instituições e de 
acordo com a sua organização, com a recomendação de que ocorra 
renovação de seus representantes.  
 
 VI- Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de 
representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao 
seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas 
entidades representativas. 
 
 VII - A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma 
em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso, um 
profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou 
como prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos(as) 
Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).  
 
 VIII - As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão 
remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, 
portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. 
Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e 
instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de 
seus membros durante o período das reuniões, representações, 
capacitações e outras atividades específicas. 
 
 IX - O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus 
atos conforme legislação vigente.  
 
 Art. 4º - Fica alterado o Artigo 6º , da Lei 1340/2007, bem como 
seus Incisos I, III e V, ficando incluído o inciso VI, no referido artigo, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art. 6º -... 
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 Art. 6º - Quarta Diretriz: As três esferas de Governo garantirão 
autonomia para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, 
dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-
executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico. 
 
    I - cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura 
administrativa e o quadro de pessoal; 

 II -... 

 III – O Conselho de Saúde contará com uma secretaria-executiva 
coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e 
administrativo, subordinada ao Plenário do Conselho de Saúde, que 
definirá sua estrutura e dimensão; 
 
 IV -... 
 
 V – O Plenário do Conselho Municipal de Saúde que se reunirá, no 
mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, 
funcionará baseado em seu Regimento Interno aprovado. A pauta e o 
material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias.  
 
 VI - as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao 
público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a 
participação da sociedade; 
 
 Art 5º - Fica alterado a redação do Art.8º, da lei 1340/2007, com 
acréscimos das alienas “a”, “b” e “c” , que passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
 Art. 8º -... 
 
 Art 8º -  As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão 
adotadas mediante quorum mínimo (metade mais um) de seus 
integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum 
especial, ou maioria qualificada de votos; 
 
 a) entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente 
superior à metade dos membros presentes; 
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 b) entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente 
superior à metade de membros do Conselho; 
 
 
         
 
 c) entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do total de 
membros do Conselho; 
 
 
 Art.6º - Fica alterado o artigo 9º, da Lei 1340/2007, que passa 
avigorar com a seguinte redação: 
 
 Art. 9º 
 
 Art. 9º - Qualquer alteração na organização dos Conselhos de Saúde 
preservará o que está garantido em lei, e deve ser proposta pelo próprio 
conselho e votada em reunião plenária, com quorum qualificado, para 
depois ser alterada em seu Regimento Interno e homologada pelo gestor 
da esfera correspondente. 
 
 Art. 7º - Fica alterado o artigo 10º, da lei 1340/2007, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art.10 -... 
 
 Art. 10 – A cada três meses, deverá constar das pautas a ser 
assegurado o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de 
governo, para que faça prestação de contas em relatório detalhado 
contendo, dentre outros, andamento do plano de saúde, da agenda de 
saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma 
de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, 
bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, 
contratada ou conveniada, de acordo como o artigo 12, da Lei nº 
8.689/93 e a Lei Complementar nº 141/2012, destacando-se o grau de 
congruência com os princípios e diretrizes do SUS. 
 
 Art. 8º - Fica alterado o artigo 12º,da Lei 1340/2007, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art. 12 -... 
 
 Art. 12 – O Pleno do Conselho Municipal de Saúde, deverá 
manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros 
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atos deliberativos. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas 
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo 
de 30 (trinta) dias, dando-se-lhes publicidade oficial. Decorrido o prazo 
mencionado e não sendo homologada a resolução, nem enviada pelo 
gestor ao Conselho justificativa com proposta de alteração ou rejeição a  
         
 
 
ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho 
Municipal de Saúde podem buscar a validação das resoluções, recorrendo, 
quando necessário, à Justiça e ao Ministério Público 
 
 Art. 9º - Fica acrescentado à Lei 1340/2007, o artigo décimo 
terceiro com a seguinte redação 
  
 Art. 13  - Quinta Diretriz: aos Conselhos de Saúde Nacional, 
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm competências 
definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das 
Conferências de Saúde, compete: 
 
 I - fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e 
articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios 
constitucionais que fundamentam o SUS; 
 
 II - elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de 
funcionamento; 
 
 III - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das 
diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde; 
 
 IV - atuar na formulação e no controle da execução da política de 
saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor 
estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado; 
 
 V - definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar 
sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a 
capacidade organizacional dos serviços; 
 
 VI - anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de 
gestão; 
 
 VII - estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento 
da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo 
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dos de seguridade social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, 
agricultura, idosos, criança e adolescente e outros; 
 
 VIII - proceder à revisão periódica dos planos de saúde; 
 
 IX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a 
serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios  
         
 
definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo 
de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde; 
 
 X - avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o 
funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS; 
 
 XI - avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, 
conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do 
Distrito Federal e Municipais; 
 
 XII - acompanhar e controlar a atuação do setor privado 
credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde; 
 
 XIII - aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em 
vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e 
orçamento ascendentes, conforme legislação vigente; 
 
 XIV - propor critérios para programação e execução financeira e 
orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e 
destino dos recursos; 
 
 XV - fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de 
movimentação de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os 
recursos transferidos e próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da 
União, com base no que a lei disciplina; 
 
 XVI - analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a 
prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo 
hábil aos conselheiros, e garantia do devido assessoramento; 
 
 XVII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos 
serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de 
controle interno e externo, conforme legislação vigente; 
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 XVIII - examinar propostas e denúncias de indícios de 
irregularidades, responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos 
pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos 
a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias; 
 
 XIX - estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as 
Conferências de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária 
e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e  
         
 
programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a 
sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de 
saúde; 
 
 XX - estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de 
Saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas 
para a promoção da Saúde; 
 
 XXI - estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre 
assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 
 
 XXII - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação 
científica e tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o 
desenvolvimento sociocultural do País; 
 
 XXIII - estabelecer ações de informação, educação e comunicação 
em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, 
seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo 
informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos; 
 
 XXIV - deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação 
permanente para o controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política 
Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS;  
 
 XXV - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com 
os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios 
de comunicação, bem como setores relevantes não representados nos 
conselhos; 
  
 XXVI - acompanhar a aplicação das normas sobre ética em 
pesquisas aprovadas pelo CNS; 
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 XXVII - deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do 
Trabalho e Educação para a Saúde no SUS; 
 
 XXVIII - acompanhar a implementação das propostas constantes do 
relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde; e 
 
 XXIX - atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de 
Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS). 
 
         
 
 
 Art.10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 1º de Agosto de 2013. 
 
 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de setembro de 2013. 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
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        LEI ORDINÁRIA N° 1.630/2013,  DE 20/09/2013 

 
 

 “Altera Dispositivos da Lei Municipal nº 
1.622/2013, de 12 de julho de 2013, e dá outras 
Providencias”. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte lei. 
 
 Art. 1º - O Art. 6º da Lei Municipal 1.622/2013, de 12 de julho de 
2013, passa vigorar com a seguinte redação:  
 
 Art. 6º - As despesas provenientes da escrituração pública da área 

doada de que trata o artigo 1º da Lei Municipal 1.622/2013, correrão as 

expensas do donatário, através de dotação própria. 

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

 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de setembro de 2013. 
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ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

        LEI ORDINÁRIA N° 1.631/2013,  DE 20/09/2013 

 
 

 “Altera Dispositivos da Lei Municipal nº 
1.621/2013, de 12 de julho de 2013, e dá outras 
Providencias”. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte lei. 
 
 Art. 1º - O Art. 6º da Lei Municipal 1.621/2013, de 12 de julho de 
2013, passa vigorar com a seguinte redação:  
 
 Art. 6º - As despesas provenientes da escrituração pública da área 

doada de que trata o artigo 1º da Lei Municipal 1.621/2013, correrão as 

expensas do donatário, através de dotação própria. 

 
 Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
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  Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de setembro de 2013. 
 

 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
         

        LEI ORDINÁRIA N° 1.632/2013,  DE 09/10/2013 

 
 

 “Altera Dispositivo da Lei Municipal nº 1.589/2012, 
que define débito ou obrigação de pequeno valor no 
âmbito do Município de Coxim/MS e dá outras 
Providencias”. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte lei. 
 
 Art. 1º - Fica alterado o Artigo 1º, da Lei 1.589/2012, de 08 de 
Agosto de 2012, 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$ 4.159,00 (Quatro mil cento e cinqüenta  e nove reais), atualizados até a data em 

que for requerido o pagamento pela autoridade judiciária.  
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 Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 11 de janeiro de 2013, revogadas as 
disposições em contrário.  
 
 
 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 09 de outubro de 2013. 

 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
         

        LEI ORDINÁRIA N° 1.633/2013,  DE 06/11/2013 

 
 

 “Autoriza o Prefeito Municipal de Coxim a ausentar-
se do País, a fim de representar o Município de 
Coxim em missão internacional e dá outras 
Providencias”. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte lei. 
 
 Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal de Coxim, Sr. Aluizio São José, 
autorizado a ausentar-se do País, no período de 09 a 19 de novembro de 
2013, a fim de representar o Município de Coxim, na Missão Internacional 
de Gestão Pública, dirigida pelo SEBRAE/MS/MT.   
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 Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
 
 
 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 06 de novembro de 2013. 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

    LEI ORDINÁRIA N° 1.634/2013,  DE 13/11/2013 

 
 

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

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

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

Crédito Especial no valor de R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais), 
no Orçamento Programa do Município, em vigor, conforme discriminado:  
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50.102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   
10        – SAÚDE 
301      – ATENÇÃO BÁSICA 
0008      – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO  
2063 - Manutenção Bloco de Assist. Farmacêutica  (FARM. BÁS. MED. AR E HD)  

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
4.4.90.52 – Material Permanente 114013 60.000,00 
3.3.90.14 – Diárias - Civil 114013 1.000,00 

TOTAL ................................................................................  61.000,00 

 
50.102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   
10        – SAÚDE 
301      – ATENÇÃO BÁSICA 
0008      – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO 
1016   - Construção Reforma e Ampliação de ESF (Equipe Saúde da Família) 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE  VALOR R$ 
4.4.90.52 – Material Permanente 121000 10.000,00 
4.4.90.52 – Material Permanente 181503 10.000,00 

TOTAL ................................................................................ 20.000,00 

 
 

 
 
 
 
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 do Prefeito Municipal, 13 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

 

 

    
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 



 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        LEI ORDINÁRIA N° 1.635/2013,  DE 13/11/2013 

 
 
 

“Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
Municipal nº 868/97, e dá outras 
providencias.” 
 
 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. 

 

 

    
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 



 
 
 

 
 Art. 1º - O artigo 4º, da Lei Municipal nº 868/97, de 16 de 
dezembro de 1997, passa vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação será formado por 16 
(dezesseis) membros efetivos e 14 (catorze) suplentes nomeados pelo 
Prefeito Municipal dentre os profissionais de educação, representantes de 
pais e alunos ou pessoas de notório saber e experiência em matéria de 
educação, representando os segmentos da comunidade local. 
 
 Art. 2º - Ficam acrescidos ao artigo 4º, da Lei Municipal nº 868/97, 
de 16 de dezembro de 1997, os incisos XII, XIII e XIV, que passam  
vigorar com as seguintes redações: 
 

I - ... 
II - ... 
III - ... 
IV - ... 
V - ... 
VI - ... 

VII - ... 
VIII - ... 
IX - ... 

 X - ... 
 XI - ... 
 
 XII – 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando a 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS. 
 
 XIII – 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando a 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul-UEMS. 
 
 
 
 XIV – 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente representando o  
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul-IFMS. 
 
 Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
 
 

 

 

 

    
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 



 
 
 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
        LEI ORDINÁRIA N° 1.636/2013,  DE 20/11/2013 

 
 

 
“Institui o Dia da Ordem DeMolay no 

Município de Coxim-MS.” 
 

 

 

    
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 



 
 
 

 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 

uso de suas atribuições legais,  faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 

ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído o Dia da Ordem 
DeMolay no calendário cívico e cultural do Município de Coxim-MS, a ser 
comemorado na data de 18 de março de cada ano.  

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

 
 

  Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

              LEI ORDINÁRIA N° 1.637/2013,  DE 04/12/2013 
 
 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1581/2012, 
de 31 de maio de 2012, e dá outras providencias. 

 

 

    
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 



 
 
 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso de suas atribuições legais,  faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - O § 1º  e o § 2º, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 
1581/2012, de 31 de maio de 2012, passam a vigorar com as seguinte 
redações: 
 
 Art. 2º - ... 
 
 § 1º - Os recursos financeiros a serem aportados não poderão 
ultrapassar o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por 
beneficiário, representado por aporte financeiro e cessão de funcionários e 
maquinas, tanto para projetos sociais quanto para as obras de construção, 
de acordo com as clausulas a serem estabelecidos no convenio firmado 
com Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil,  
 
 § 2º - As áreas a serem utilizadas no Programa Minha Casa, Minha 
Vida, deverão conter a infraestrutura necessária estabelecida na legislação 
municipal com a contrapartida para a solução de esgotamento sanitário e 
nas de acesso asfaltado. 
 

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal, 04 de Dezembro de 2013. 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

Coxim/MS 
 

                    LEI ORDINÁRIA N° 1.638/2013,  DE 11/12/2013 
 
 

 

 

          

   CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
                     GABINETE  DA PRESIDÊNCIA 



 
 
 

“Dispõe  sobre  o  reajuste  dos  vencimentos básicos dos 
Servidores da Câmara Municipal de Coxim e dá outras 
providências.“ 
 

 

 A mesa Diretora da Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, com fundamento nos incisos IV e V da Lei Orgânica do 
Município, faz saber que o Colendo Plenário da Câmara Municipal aprovou 
e encaminha para a sanção o seguinte projeto de Lei: 

 Art 1° - Ficam reajustados os vencimentos básicos dos Servidores 
da Câmara Municipal de Coxim, constantes nos anexos VII e VIII, da Lei 
Municipal nº 1.603/2013, que passam a vigorar com o reajuste de 10% 
(dez por cento), a partir  de  01  de janeiro de 2014.  

 
 Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
   Gabinete do Prefeito Municipal, 11 de Dezembro de 2013. 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

                                               Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    LEI ORDINÁRIA N° 1.639/2013,  DE 11/12/2013 
 
 

 

 

          

   CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

              
                                 SECRETARIA 



 
 
 

 
 

“Declara de Utilidade Pública o Centro de 
Tradições Pantaneira.” 

 
 

O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições legais,  faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, 

o Centro de Tradições Pantaneira, entidade civil sem fins lucrativos, com 
duração por tempo indeterminado, com sede e foro no Município de 
Coxim-MS, localizada na Rua Filinto Muller, nº 800, Centro, 
19.351.489/0001-74, voltada para a valorização dos hábitos e costumes 
da região pantaneira e para o aprimoramento da cidadania.   

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

 
   Gabinete do Prefeito Municipal, 11 de Dezembro de 2013. 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

                                               Coxim/MS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    
       LEI ORDINÁRIA N° 1.640/2013,  DE 11/12/2013 

 

 

          

   CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

              
                                 SECRETARIA 



 
 
 

 
 
 

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

 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no 

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

 
Art. - 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil 
reais), no Orçamento Programa do Município, em vigor conforme 
discriminado:  

 
40.10.1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    
27        –  
802     –  
0005   –  
2036   -  Atividades Desportivas 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE  VALOR R$ 
3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 100000 2.000,00 
TOTAL ................................................................................ 2.000,00 

 
 

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 de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

   Gabinete do Prefeito Municipal, 11 de Dezembro de 2013. 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

                                               Coxim/MS 
       



 
 
 

       LEI ORDINÁRIA N° 1.641/2013,  DE 19/12/2013 
 
 

 
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE 
GOVERNO DO MUNICÍPIO, PARA O 
PERÍODO DE 2014 A 2017. 

 
 

 
ALUÍZIO SÃO JOSÉ, Prefeito Municipal de Coxim, Estado de 

Mato Grosso do Sul, no uso de sua atribuição conferida pela Lei 
Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu, 
na qualidade de Prefeito Municipal, SANCIONO e PROMULGO a seguinte 
Lei: 
 

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Coxim, 
para o período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, 
parágrafo 1º, da Constituição Federal, na forma do anexo desta Lei. 
 

Art. 2º - O Plano Plurianual do Governo foi elaborado observando as 
seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal. 
 

I – garantir o direito ao acesso a programas de habitação popular, a 
programas de incremento de renda família à população de baixa renda, de 
modo a materializar a casa própria e sua sustentação;  
 

II – garantir aos alunos do ensino infantil e ao ensino fundamental, 
melhores condições de ensino; 
 

III – disponibilizar a população saúde pública digna; 
 

IV - criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do 
Município, inclusive com o objetivo de aumentar o nível de emprego e 
melhorar a distribuição de renda; 
 

V – integrar os programas municipais de infra-estrutura, com o 
Estado e os do Governo Federal. 
 

VI – desenvolver o turismo local, como forma de incremento de 
investimentos e renda. 
 
 

 

 

    
       

        PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
 



 
 
 

 
 

Art. 3º - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta 
Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo, 
por meio de projeto de lei específico. 
 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir 
modificações no presente Plano Plurianual, no que respeitar aos objetivos, 
às ações e às metas programadas para o período abrangido, nos casos 
de: 
 

I - alteração de indicadores de programas; 
 

II – inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas metas, 
exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam 
aumento nos recursos orçamentários.  
 

Art. 4º - O Poder Executivo realizará, até a data de entrega da 
proposta Orçamentária Anual para o exercício seguinte na Câmara 
Municipal, readequação do Plurianual. 
 

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

 
 

 
   Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de Dezembro de 2013. 
 
 
 
 

ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

                                               Coxim/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    
       

        PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
 



 
 
 

 
 

       LEI ORDINÁRIA N° 1.642/2013,  DE 19/12/2013 

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

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

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

Crédito Especial no valor de R$ 23.000,00 (vinte e tres mil reais), 
no Orçamento Programa do Município, em vigor, conforme discriminado:  
 
 
40.10.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   
08        – Assistencia Social 
244      – Assistencia Comunitária 
0005      –Ação Social e Promoção Humana   
2046     - Manutenção das Atividades do Cras   

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 129000 15.000,00 

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

40.10.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   
08        – Assistencia Social 
243      – Assistencia a Criança e ao Adolescente 
0005      –  Ação Social e Promoção Humana   
2041 -Creas – Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social 

ELEMENTOS DESPESAS FONTE VALOR R$ 
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 129000 8.000,00 

TOTAL ............................................................................... 8.000,00 
 
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. 

 
 

   Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de Dezembro de 2013. 
 
 

 

 

    
       

        PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
 



 
 
 

 
ALUIZIO SÃO JOSE 
Prefeito Municipal 

                                               Coxim/MS 
 

LEI ORDINÁRIA N° 1.643/2013,  DE 18/12/2013 
 

 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO MUNICÍPIO DE COXIM-MS, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
  ALUÍZIO SÃO JOSÉ , Prefeito Municipal de Coxim, Estado do Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições conferida Lei Orgânica do Município, faço saber que a 
Câmara Municipal Aprovou e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, SANCIONO e 
PROMULGO a seguinte Lei: 
 
 ARTIGO 1º - Fica aprovado o Orçamento-Geral do município de Coxim - MS, para 
o exercício de 2014, que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 103.096.542,00 (Cento e 
três milhões noventa e seis mil e quinhentos e quarenta e dois reais). 

 
 ARTIGO 2º - O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2014 compõe-se 
do Orçamento do Legislativo Municipal, Executivo Municipal, Fundação 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$ 74.027.392,00 
Receitas Tributárias R$   6.345.700,00 
Receitas de Contribuição R$      5.538.500,00 
Receita Patrimonial R$      1.259.087,00 
Receitas de Serviços R$           13.600,00 
Transferências Correntes R$    58.512.150,00 
Outras Receitas Correntes R$ 2.358.355,00 
Receitas de Capital R$    32.714.100,00 
Operação de Credito R$    20.005.000,00 
Alienação de Bens R$                 57.000,00 
Amortização de Empréstimos R$                   7.000,00 

 

 

    
       

        PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 

   

            ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              

 
 



 
 
 

Transferências de Capital R$          12.645.100,00 
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias R$            2.330.000,00 
Receita de Contribuições R$            2.330.000,00 
Outras Receitas Intra-Orcamentárias R$ 0,00                        0,00 
Total da Receita R$    103.096.542,00 

 
 
 

ARTIGO 4º - A DESPESA total do Orçamento ascende a R$ 103.096.542,00 
(Cento e três milhões noventa e seis mil e quinhentos e quarenta e dois reais), importando o 
Orçamento Fiscal em R$ 72.701.829,75 (Setenta e dois milhões setecentos e um mil 
oitocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) e o Orçamento de Seguridade 
Social em R$ 30.394.712,25(Trinta milhões trezentos e noventa e quatro mil setecentos 
e doze reais e vinte e cinco centavos). 
 

ARTIGO 5º  - A despesa será realizada segundo a sua natureza, que apresenta o 
seguinte desdobramento: 
          
A) Categorias Econômicas R$ 103.096.542,00
1) Despesas Correntes R$  62.131.059,52
2) Despesas de Capital R$  40.865.482,48
3) Reserva de Contingência R$                  100.000,00 
B) Grupos de Natureza da Despesa R$  103.096.542,00
1) Pessoal e Encargos Sociais R$           32.841.765,92 
2) Juros e Encargos da Dívida R$                      6.500,00 
3) Outras Despesas Correntes R$           29.282.793,60 
4) Investimentos R$             39.117.082,48 
5) Inversões Financeiras R$                  501.000,00 
6) Amortização da Dívida R$              1.247.400,00 
7) Reserva de Contingência R$                  100.000,00 

 
Por Unidades Orçamentárias: 

 
A) Poder Legislativo  
    Câmara Municipal R$  2.762.790,91
B) Poder Executivo – Prefeitura Municipal               
  Gabinete do Prefeito R$               2.215.400,02           
  Secretaria Municipal de Receita Gestão R$   9.238.400,00
    Secretaria Mun. de Infraestrutura, Obras e Serv. 
Públicos 

R$            36.172.863,00 

    Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência 
Social 

R$              1.665.585,07 

    Secretaria Municipal de Educação R$              6.893.303,75 
    Secretaria Municipal de Desenvolv. 
Sustentável 

R$         1.826.500,00,00 

    Reserva de Contingência R$                  100.000,00 
c) FUNDOS MUNICIPAIS                 
    Fundo Municipal de Saúde R$           19.620.262,25 

    Fundo Mun. Manutenção e DesenvolvimentoUrbano  R$                    16.000,00 
    Educ. Básica Val. Professor Educação – FUNDEB R$               7.327.500,00 
    Fundo Municipal de Assistência Social R$                1.497.400,00 
    Fundo Municipal da Criança e Adolescência R$                  128.900,00 



 
 
 

  Fundo Municipal de Investimento Social R$                 479.500,00 
  Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social R$                  975.900,00 
    Fundo Municipal Anti Drogas R$                    22.300,00 

Fundo Municipal do Meio Ambiente R$                   21.400,00 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural R$                270.100,00 
Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo 
Fundo Municipal do Idoso 
Fundo Municipal da Cultura 
Fundo Municipal da Defesa Civil 
Fundo Municipal do Esporte 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

            2.009.400,00 
                10.000,00 
                 20.000,00 
                 10.000,00 
                 38.387,00 

d) REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA     
Inst. Prev. dos Servidores Municipais de Coxim R$             6.726.300,00 
FUNDAÇÃO    

Fundação de Cultura e Desporto “Clarice Rondon –
FUNRONDON 

 
R$ 

  
            1.716.800,00 

f) INSTITUTO     
Instituto Municipal de Servidores de Coxim de 

Assistência Social – IMCAS 
 

R$ 
  

           1.331.550,00 
 

ARTIGO 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 FIXO 
114009  SUS – PAB 
VARIÁVEL 
114010  SUS - MAC 
114011  SUS - FAEC 
114012  SUS – Vig 
Epidemiológica 
114013  SUS - Vigilância 
Sanitária  
114014  SUS – Assist. 
Farmacêutica 
114057  SUS –Invest.  R Serv. 
Saúde 
115002  PEJA 
115049  FNDE – Salário 
Educação 
115051  FNDE-PNAE 
115052  FNDE-PNATE 
117000  COSIP 
118000  FUNDEB 60% 
119000  FUNDEB 40% 
120000  Transf. de Convênios -
União/Educação 
121000  Transf. de Convênios -
União Saúde 
123000  Transf. de Convênios -
União/Outros 
124000  Transf. de Convênios -
Estado/Educação 

 28.108.576,00 
4.041.503,75 
6.060.712,25 
6.726.300,00 
1.181.950,00 
1.913.000,00 
5.844.000,00 
304.000,00 
35.000,00 
355.000,00 
395.400,00 
150.000,00 
1.300,00 

380.000,00 
233.200,00 
67.500,00 

1.200.000,00 
4.397.400,00 
2.930.100,00 
1.431.000,00 

 
1.420.000,00 

 
10.750.100,00 

 
738.800,00 

 
148.200,00 

 
17.200,00 

 
766.900,00 

 

 28.108.576,00 
4.041.503,75 
6.060.712,25 
6.726.300,00 
1.181.950,00 
1.913.000,00 
5.844.000,00 
   304.000,00 

             35.000,00 
355.000,00 
395.400,00 
150.000,00 
1.300,00 

380.000,00 
233.200,00 
67.500,00 

1.200.000,00 
4.397.400,00 
2.930.100,00 
1.431.000,00 

 
1.420.000,00 

 
10.750.100,00 

 
738.800,00 

 
148.200,00 

 
17.200,00 

 
766.900,00 

 



 
 
 

125000  Transf. de Convênios -
Estado/Saúde 
126000  Transf. de Convênios -
Estado/Assistência Social 
127000  Transf. de Convênios -
Estado/Outros  
128000  Transf. de Convênios- 
Outros 
129000  FNAS -Transf. 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 
131009 PAB Variável Estado 
131013 Vigilância Sanitária 
Estado 
131057 Invest. Rede Serviço 
Saúde 
151000  FMMA – Fundo 
Municipal do Meio Ambiente 
170074  – FEP 
180000  Outras Transferências do 
Estado 
180501  FUNDERSUL 
180502  FUNDERSUL 
180503  Outras Transf. do Estado    
190000  Operações  Credito 
Internas 
190024 Operação Crédito 
Internas - Outros Programas 
TOTAL 

88.400,00 
 

526.600,00 
 

           40.400,00 
 

33.000,00 
 

22.000,00 
 

82.500,00 
145.000,00 
485.000,00 
8.000,00 
90.000,00 
10.000,00 

 
530.000,00 
100.700,00 

 
483.300,00 
370.000,00 
479.500,00 
5.000,00 

20.000.000,00 
 

    103.096.542,00  
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526.600,00 
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22.000,00 
 

82.500,00 
145.000,00 
485.000,00 
8.000,00 
90.000,00 
10.000,00 

 
530.000,00 
100.700,00 

 
483.300,00 
370.000,00 
479.500,00 
5.000,00 

20.000.000,00 
 
    103.096.542,00 

     
     

                  ARTIGO 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 50% (cinqüenta por cento) 
da Receita Corrente Líquida; 



 
 
 

  Parágrafo Único – Fica autorizado e não serão computados, para efeito do limite 
previsto neste artigo, os créditos suplementares: 

  a - 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; 

  b – Á conta de recursos transferidos da União e do Estado sob forma de auxílios, 
convênios ou subvenções;  

   c – Á suprir, insuficiência nas dotações destinadas a despesas à conta de recursos 
vinculados e de recursos próprios de entidades da administração descentralizada municipal; 

  d – O remanejamento de dotações dentro da mesma Secretaria, Fundos e Fundações 
através de decreto nos termos do artigo 167 inciso VI da Constituição Federal, limitado ao 
crédito autorizado para a respectiva unidade; 

  e – 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
     

  f – para alterar grupo de despesa, fonte e modalidade no valor previsto do gasto do 
respectivo projeto/atividade;      

 
ARTIGO 8º  - Os repasses ao Legislativo serão efetuados no percentual de 7% 

(sete por cento) sobre a Receita arrecadada no exercício de 2.013, nos termos do artigo 29-
A, da Constituição Federal. 

 
 Parágrafo Único - Fica Autorizado o Poder Executivo a adequar o orçamento 

previsto para o Legislativo, limitado aos 7% (sete por cento) da receita efetivamente 
arrecadada no exercício de 2013. 

.  
 

    ARTIGO 9º – Ocorrendo alterações na Legislação Tributária em vigor, fica o Poder 
Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária. 

 
    ARTIGO 10º – O Poder Executivo disponibilizará, até 30 de janeiro de 2014, o 

cronograma mensal de previsão de arrecadação de receitas e desembolso de despesas para o 
exercício de 2014, com base na Receita Prevista e Despesa Fixada por esta Lei. 

 
ARTIGO 11º - Promover a concessão de Subvenções Sociais a entidades públicas 

ou privadas, 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. 

 
ARTIGO 12º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus 

efeitos a contar de 1º de 
 


