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"ALTERA 	DISPOSITIVO 	DA 	LEI 
COMPLEMENTAR QUE ESPECIFICA E DA 
PROVIDENCIAS CORRELATAS". 

ANTONIO CAVALCANTE, Prefeito Municipal de 
Mundo Novo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuiçOes 
legais. 

Faço saber que a Cámara Municipal 
APROVOU. e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 10 - 0 artigo 19, da Lei Complementar n° 038. 
de 29 de junho de 2005, passa a vigorar corn a seguinte redaçao: 

"Art. 19 A contribuição previdenciaria do 
Municipio de Mundo Novo-MS, especificada no 
inciso I do artigo anterior, sera calculada sobre o 
total mensal da base de contribuicão dos 
servidores püblicos municipais segurados do 
regime de previdéncia de que trata esta Lei, e 
recoihida para o Fundo de Previdéncia Social 
dos Servidores PUblicos Municipais de Mundo 
Novo-MS, no percentual de 12,28 % (doze 
inteiros e vinte e oito décimos por cento). 

Paragrafo Unico. Além da contribuicào prevista 
no caput deste artigo, o Municipio de Mundo 
Novo/MS recolherâ mensalmente ao Fundo de 
Previdéncia Social dos Servidores Püblicos 
Municipais de Mundo Novo/MS, para 
amortizacão do deficit técnico apurado no 
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càlculo atuarial elaborado em 13 de setembro 
2010, durante urn prazo máximo de 35 (trinta) 
anos ou prazo inferior, necessário para a 
amortizaçâo do deficit apontado na avaliaçäo 
atuarial, o valor correspondente as aliquotas nos 
percentuais abaixo descritos, calculado sobre o 
total mensal da base de contribuição dos 
servidores segurados do sistema: 

- 4% (quatro par cento), a partir da vigéncia da 
presente Lei, ate 31 de dezembro de 2010; 

II - 4,30 % (quatro inteiros e trinta décimos par 
cento), a partir do exerciclo de 2011; 

II! - 4,60 % (quatro inteiros e sessenta décimos 
por cento), a partir do exercicio de 2012; 

IV - 4,90 % (quatro inteiros e noventa décimos 
por cento), a partir do exercicio de 2013; 

V - 5,20 % (cinco inteiros e vinte décimos por 
cento), a partir do exercicio de 2014; 

VI - 5,50 % (cinco inteiros e cinqüenta décimos 
por cento), a partir do exercicio de 2015; 

VII - 5,80 % (cinco inteiros e oitenta décimos por 
cento), a partir do exercicio de 2016; 

VIII - 6,10 % (seis inteiros e dez décimos por 
cento), a partir do exercicio de 2017; 

IX - 6,30 % (seis inteiros e trinta decirnos par 
cento), a partir do exercicio de 2018 ate o final 
do exercicia de 2044". 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO 
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Art. 20  Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposiçOes em contrário, em especial a Lei 
Complementar Municipal n 007212010. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
MUNDO NOVO, ESTADO DE MATO GROSSQ DO SLIJ AO PRIMEIRO DIA 
DO MES DE DEZEMBRO DE DOIS M1L1E DEL / 
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LEI N. 78912010 

Autor: Poder Executive 
Antonio Cavalcante . Prefrito Municipal 

AMPLIA A AREA URBANA DE MUNDO 
NOVO. TRANSFORMA EM UR8ANOS OS 
IMÔVEIS RURAIS DUE ESPECIFICA E DA 
PRQVI0ENCIAS CORRELATAS". 

ANTONIO 	CAVALCANTE. 	Prefeito 
Municipal do Mundo Novo. Estado de Mato Grosso do SuP, no use 
do sun atñbuiçôe, tngiin. 

Oficial 
Mundo Novo - MS io 	 Cnado pela Lei n° 73812009 

MM TECNOLOGIA E 
CAPACITACAO LTDASTaOC) i-I 

EPP:063084290001 27 '00001401144(0 

denoallnagats do Quadras 349 c 343 
Lotcs 1. para todon on orr.itos logais. 

Art. 3 A Socrotara Municipal du Obras c 
Services Urbanos. attavEs do setor tie engenharia municipal, Para 
fins do f.scakzagao e cadastro. caracterizara As planta urbana 
municipal a transforrnagao dos lmóvais de quo train nato Lei. no 
Pizzo do 60 (sestenla) dlas, conlados 6, publicac5o dosta Lei. 

Art. 4 A Adminitracao Municipal, posterior 
C pubiicaçCo desta Lei. comunicarâ a inclusao dos raferidos imóvois 
noCadastto imabillIrio Urbane Municipal so CartOrlo do Rogistro 
tie Irnoveis tie cornarca, so Institute Nactonal tie Colonl28çao a 
Reforms Agrana . INCRA a a Untdade do Recoils rederal sediada 
nests Municipio. pars conhecirnenlo e finalidados logo.is. no bmbito 
des rospoctivas corn potencias. 

Faço snhet quo a Camnra Municipal 
APROVOU. ecu SANCIONO a soguinto Lei: 

Art. 1° Fica amptiada a öre, urban, do 
cidado do Mundo Nova. delirnitada petao Leis Municipals n' 
015117 e n° 086182. corn a inclusão dos scguintcs Poles rurais do 
Globs 1 S.D. 121. 122. 122-A e 16-8. passando 0 Leo perimetro a 
ter as seguintes limitos e conlrontaçoos. con(orme dolineado no 
croqui em anexo; 

Parlindo do marco inicial. cravado no divisa do late urbano 01. 
do Lotoarnonto "Parque Rosidencial Verde", siluado na 
intcrscço do Estrada do Cascaiho colt, a estrada vicinal 
denominada Estrada Oaudt Concei95o. 55900-SC pot oslo 
ostrada vicinal ate a marco quo dclimita as Poles rurais 1112.B e 
1(13.0: dosto. acompanhando a linha divisória dos roferidos 
totes. ale allnglr 0 Córrego Mamangava: dal. seguindo-se a 
Jusante. ate o marco cravado no divisa dos totes rurais 1/130 
1112; desie, seguindo-se a llnha divlsOrla dos relerldos totes. 
ate a Estrada Orlando Tricossi, e pot osta ostrada ate a juncao 
corn a Rodovia 8R-163; 6,1, soguindo-se pot esta Rodovia ale a 
Cortege do Elm: deals. seguindo-se a 

montante. atE o marco quo dolimita as 
Was totals 1123 e 1124-0; deste. seguindo-se pela Avenida 
Pcrl,netral ate o marco qua delimits as lotes rurais 115-E e 1/5-
0; caste. acompanhando a ilnita dlvlsorla dos referidos totes. 
ate atingir 0 Corrego do Mingau: dal. soguindo-so a manhole, 
alE a marco cravado no divisa dos Poles rurais 115-0 e 11121: 
desto. soguindo-se pela linha dlvlsorla dos totes rurais 11122 e 
11122.A, ate urna estrada vicinal quo di acosso a Mundo Nova. 
e ainda par esta estrada ató 0 entrancement* corn a Estrada 
Esladual MS - 386, qua Ilga Mundo Novo a Japan; dal, 
sogulndo.se pot esta Estrada Estaduat atE o trevo no Rodovia 
Federal BR-163. e pot said Rodovia. cm dircçio a cidade de 
Mundo Novo-MS, ate o CErrego do Ponte: dai. seguindo-se a 
jusanle. ate a marco que delimits, as lotes rurais 1110-0 
Loleatnento Moinho Pequeno - e 11I5; deste. soguindo-se pals 
linha divisEria dot refenidos lotes oasis e cruzando a Estrada 
do Cascaiho. aid o marco quo delimit, as totes rurals 1/10-Dc 
1137; deste, acompanhando a linha divisEria dos roferidos totes 
rurais. atE o marco cravado a margern do Estrada do Cascaiho. 
o soguIndo-se pot esta Estrada ate o marco do Iota urbana 01 
do Loteamonlo Parque ResidenciaI Verde, ponto inicial desto 
perinetro" - 

Art. 20  l-xnm transformados em urbanos. 
para lodes as otoitos juridicos e tegais. as imóveis rurais 
coestiluidos pains Lotes 05-D, Fraçoos 02 0 04. do Oteba 1. 

respectivamente, corn areas do 3,0001 a 3,0000 ha, regularinonto 
malricuIados sob as n° 2.592 o 5.526 no Carténo de Registro do 
ImOvois de Mundo Novo. e localizados no perimetro urbane 
delirnilado polo artiqo 1' desta Lei. 

g 1' A transforrnacao referida nests arLigo 
tern par tim atendor requerimento do proprietéria do imovel e 

respective cônNge. quo passe a fazer pane integranle desta Le'. 
independenle do transcricao. 

S? Em consoquOncia do disposto no capoil dosto artigo. licam OS 
rerendo moveis incluidos no Cadastro irnoblllErlo Urbane 
Municipal. respectivamonte. sob as 

ParLgrafo Onico. Pare as fins deals aitigo. 
as propriclSrios dos irnEvcis dcverao aprosentar a Adninlstragao 
Municipal as respoctfvas ceilidDes negatives do dCbito do imovel 
rural. emitidas pola Recalls Federal. 

Art. 5°. Compote a Secretarial Municipal do 
Finanças. al,avEs do Departamonto do Trtbulaçao. providenciar o 
lançamonto des postures municipals competenles sabre as imOveis 
oblate do presente Lranstormegao. a center do exercicie do 2011. 
obsorvadz, tielmonto a legislilçjo municipal em vigor. 

Art. 8° Este Lei onlrarE em vigor no data do 
sun publicai rovogodas as disposicbes em contrârio. 

CABINS YE DO PREFESTO MUNICIPAL DE 
MUNDO flOyD, ESTADO DC MATO CR0550 DO 5(15. 40 PRINCIRO DIA 
00 AILS DL DLZEMBRO DL 0015 MILE DEE. 

Antonio Cavalc,nrc 

PREFEITO MUNICIPAL 

LEt COMPLEMENTAR N.° 07412010 

Autor: Poder Executivo 
Antonio Cavalcante . Pretello Municipal 

"ALTERA 	0ISPOSVO 	DA 	LEI 
COMPLEMENTAR QUE ESPECIFICA E DA 
PROVIOENCIAS CORRELATAS". 

ANTONIO CAVALCANTE, Prefeito Municipal do 
Mundo Nova, Estado do Main Grosso do Sul, no tso do suas atrlbuiçOes 
legais. 

Faço saber qua a CAmaro Municipal 
APROVOU. ecu SANCIONO a scguirdc icc 

An. 10 0 artigo 19, do Lei Complementar if 038. 
do 29 de jtmho do 2005. passa a vigovar corn a seguintu rudaçao: 

"Art. 19 A contribuiçio previdencilna do MunIclpo do Monde Novo-MS, 
cspcciticada no inciso t do arligo anterior, sera calculada sobro o total 
mensal do base do contiibuiçao dos aervldores pt'Ibllcos municipals 
segurados do regime do providEncia do quo trata osta Lei. e recoihida 
Para a Fundo de PrevidEncia Social dos Servidoros Páblicos Municipals 
do Mundo Nova-MS. no porcentual do 12,28 '4 (doze inteiros e vinte o 
oito dEcimos pot canto). 

Parögrafa Unico. AtEm do cootribuição provsta no caput dosto artigo, o 
Municipto de Mundo Nova/MS recoiheri mensatmento 0° Fundo do 
PnevldEncla Social dos Servidores PUbitcos Municipals de Mundo 
Nova/MS. Para amortlzagao do deficit lEcnico apunado no câiculo atuarlal 
elatorado em 13 do sotembro 2010. durante urn Preto maxima do 35 
(trinta) anos ou p4,50 interior. necessi:Io pars a amortizaçao do dEficIt 

apontado no avaliaçao atuantal. 0 valor correspondents as aliquotas nos 
porcontuais abairo descrilos, coicutado sabre o total mensal do base do 
contribuiçia dos sorvidorca segurodo, do sistoma: 

- 4% (quatro pot canto), a partir its vigEnci; do presents Lei, atC 31 do 
dezembrode 2010: 	 1/ 2 
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II - 4.30 % (quatro intoiros e trtnta dicimos par conic), a partir do oxcrcklo 
de 2011; 

III . 4,60 V. (qualm iniciros a sossonla dCcimos p0, cento), a part2' do 
exerciclo do 2012; 

IV 4.90 % (quatro intoiros a noventa docirros par canto), a partir do 
exercicio do 2013; 

V-5,20 % (cinco intoiros c vinte dCcimos par ccr,to). a parlir do exerciclo 
de 2014; 

Vi - 5.50 ¶1. (cinco iniciros a cinqüenta dOcimos par canto), a partir do 
cxcrcicio do 2015; 

VII 5.80 V. (cinco Inteiros e oitonta décirnos per canto), a partir do 
exeqcicio do 2016: 

VIII -6.10% (salt intelros a dos dlcimos par cento). a parlir do oxercicto 
do 2017; 

IX - 6,30 % (sets inleiros o Irinta decimos pot canto), a partlr do exercicio 
do 2018 ate a final do oxorcicio do 2044". 

Art. 2° Esta Lei ethara tan vigor na data do aa 
puuicaçao. revogadas as disposiçOes em r.onfrAno. Sri' cspocial a Lei 
Complementar Municipal n°072I2010. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
MUNDO NOVO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 40 PRIMEIRO WA 
DO LIES DC DEZEMBRO 05 DO/S MILE DEl. 

Art. 2° Para as efeitos juridicos It logais. ficarn 
tnnvalidados Was as atos pracsdos can basic nos DreCitadOs 
dispSbvos da Id Municipal it 27719i cm capecial as paqamentos do 
despe.sas. movinontaçOos acanientrias, financeiras, caftc's C 
prcstacoes do conlas do Fordo Municipal da Criança a do 
Adolescente. 

An r Em caátor excegoonal, decon'ente do 
rex,slencia do ton" hail para cessão do urnas a sistoma do tai) 
especifica pela Justiça Eloitoral, contornie previsto no artigo 2° da 
Resolução TSE no  22.68512007, e do recpsso torense quo tnipossibilita 
a fiscaltzacão do MiiisIS'io PCElico, par vnperadvo do atigo 139 da Lei 
Federal no 8.069190. fica grarogado 0 mando dos attnis Consdhe,ros 
Tutelares all 31 do marco do 2011. 

Art. C Esta lei entrari Sn ,Agor na data do sua 
p.ithcaçäo. roogadas as disposicäes em conbtrio. 

eARtHS YE DO PREFEITO MUNICIPAL OS 
Mt/HOC HOVO, ESTAOO DE AUTO GRCSSO DO SUL, AO PP4A€IR0 DIA 
DO *áts DE OEZEMBRO DE DOIS MIL C DEL 

Mtaio Cavatcorio 

PREFEITO MUNICIPAL 

TELEFONES DE ATENDIMENTO AO PUBUCO 
o sea alondinienlo sobie duridas a esclarccirnontos. 

ligue para a secretarial responsavel. 

( Prefeitura de Mundo Novo 9 
-- 	67 3474 *i443 -. 

Antonio Csvakante 

PREFEITO MUNICIPAl, 

Ill COMPLEMENTAR N.° 075/2010 

Auto,: Poder Executivo 
Antonio Cavalcanto - Prefeito Municipal 

"REPRISTINA PARCIALMENTE A LEI 
QUE ESPECIFICA, PRORROGA 
MANDATO 00$ CONSELHEIROS 
TUTELARES E DA OUTRAS 
PROVIOENCIAS". 

Antonio Cavalcanto. Pvdeito Municipal do Mindo 
Nova, Eslalo do Mato Giosso do Sul. no uso de was atniiçUcs Iegs. 

FAO saber qua a Càuwa Municipal 8OV0U C CU 

sanciono a soguinte Lei Complementar: 

CAPITULO I 
olsPosiçOEs PRELIYINARES 

Art. 1 6  F'oa paiwalmerite repristinada a Lei 
Municipal it 277. do 28 do maio do 1991. rovogada pelo artigo 85 do 
Lei Contplemenlar Municipal it 033. do 30 de nwço do 2004. 
espec4icamente quarto aos sets artigos 13. 14e15. que dispOern sabre 
a aiaçSo do Fwido Municipal dos Diraltos da Criança a do 
Adolescante 212 


