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ESTAFX) DR MMO GROSSO ho sur. 

LEI COMPLEMENTAR N°. 82/2.011 

Autor: Poder Executivo Municipal 
Antonio Cavalcante - Prefeito Municipal 

"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 atribuiçöes legais. 

FAQO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1 0  - 0 caput do artigo 19, da Lei Complementar n° 038, 
de 29 de junho de 2005, passa a vigorar corn a seguinte redaçäo: 

"Art 19 A contribuicäo previdt'ncidria do :lfuizicípiü i/c 
Mundo Novo-MS, espeejilcada  no inciso I do ai1i11 

anterior, 
referente iw caste nonna4 SeTá ca/cu/ada sabre a total mensal 
da base de coutribuiçdo dos iervidores pábIicM rnansczpws 
segurados do regime de previdencia de ijue trala •Pa Lei, e 
recoThida pans U twulo i/c Previdência Social doc Sert'idc'rn 
Pfibikos Municipais i/c i%fundo Noi'o-.ti.% no percesztwsl 4€ 
12,82% (doze inteiros e oitenta e do/s décimos par cento". 

Art. 20 Esta Lei entraré em vigor na data de sua pubUcação, 
revogadas as disposiçOes em contrário. 

GABThJLTE DO PREFEITO MUNICIPAL DL MUNDO 
M)VO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SILL, AOS TRThIF4'DIAS DO MES DL 
NOVEMBRO DEDOISMIL E ONZE. / 
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Orgão de divulgacâo oficial do municipio 
Quinta-feira, 01 de Dezembro de 2011 

Oficial 
Mundo Novo MS 

Crado pela Lei no 73812009 

pot csta Lei, excluidos deMo limite as criditos abertos corn base na 	 POP ERPO DE DlGlTAAO DECRETO 
autorizacao constanle Do inciso anterior. 	 N°.321512011. Alteraçéo no one do publicacao. 

DECRETO N° 3.21512011 
PetAgrafo Unico - Nao serão computados, pare efeito do limits 
previsto neste artigo. Os crêdltos suplomentares dostlnados a suprir 
lnsuliclenclas ins dotaçoes relatives a pessoal e cncargos socials, 
Inativos e pcnsionistas, divide pUblica, honra de avais e débitos do DispOo sobro a convocaçao do V Conieréncia Regional sabre 
precatorios judiciais, despesas a conta de recursos vinculados e do Transparenda e Controle Social e dá outras providéncias. 
recursos próprios do ontidades da admlnlstracào doscentralizada 
municipal. 

Art. 20  Este Lot otitraré Oil VIQOl no data do sue publ,cacao, revogadas as 0 PREcEITO MUNICIPAL, no 050 do was atnhuiçoes legais. e 
1isposiçàes em contrino. 	 considerando o disposto no Dea&o Ptesidendal do 08 de dezernbro 

do 2010. alterado polo Deaeto do 8 do juiho do 2011. quo convoca a 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Of MUNDO NOVO. ESTADO bE V ConferAncia Nar.innal Sabre Transparencia e Controle Social -. la 
MATO GROSSO DO SUL, ADS TRINTA 0/AS DOMES CE NQVEMBRO Cunsoctal. o no Decxeto Estadual do 9 do guriho do 2011, quo convoca a 1' 
DE DO/S MIL E ONZE. Conferéncia Estridual sabre Transparencia e Controle Social. 

DEC R ETA: 
Antonio Cavalcante 

Act. r Fca convocada a 1-' Conferéncta Regional sabre Transpwenua o 
PREFEITO MUNICIPAL Canticle Social. a so ftali2ar no dia 15 do Dezembro do 2011 no municipso 

de Mundo Novo-MS com o tema: A Sociedade no Acompanhanloilto C 
Cot'ittole do Gestao POblica'. como otapa proparattda do 1" Confer#tncia 
Nacional sabre Transparéncia e Controls Social - 1° Consocial. 

LET COMPLEMENTAR N°. 8212.011 
Parégrafo Ctnico. A Conferéncia terâ corno objetivos: 

Autor: Poder Executivo Municipal 
Antonio Cavalcantc Prefeito Municipal 

ALTERA DISPOSVO DA LEI COMPLEMENTAR QUE ESPECIFICA E 
DA PROVIDENCIAS CORRELATAS'. 

FAO saber qua a Cãmara Municipal aprovou S CU sanciono a.soguinte 
Lei: 

Art. 1° - 0 caput do artigo 19. Os Lei Coniplementar n° 038. do 20 do 
junho do 2005. passe a vigocar coni a seguinte redaçao: 

"Art. 19* contribu;çio previdenciária do Municiplo do Mundo Novo' 
MS, especiflcada no inciso I do artigo anterior, referonto ao Gusto 
normal, seth calcutada sabre o total mensal do base do contribuição 
dos servidores püblicos municipals segurados do regime do 
previdéncia do quo trata osta tel. e recolhida pare 0 Fundo do 
Previdéncia Social dos Servidores PUblicos Municipais do Mundo 
Novo-MS, no percentual do 12.82% (doze Intakes 0 oltonta e dots 
dácimos par cento)". 

Art 20  Este Lei entrara em vigor cia data do sue pobuicação. revogadas ..s 
disposiçóes em contra rio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DEMUNDO NOVO, ESTADO DE 
MATO OROSSO DO SUL. ADS TRINTA 0/AS Do PIES DE NQVEMBRO 
DE DO/S MIL 6 ONZE. 

Antonio Cavafcantc 

- debater e proper noes de prom" da particzpaçao do sociedade cavil 
no aconipanlla,nonto c canticle do gostão ptThlica c do Iortaiecimento cia 
ntoraçao colic sociodadr, 0 govorno; 

II . promover, incenuvar e divulgar o debate a  deserwolvitnonlo do novas 
déias a conceitos sabre a pastidpaço social no acompanhamento e 
controle do gesto pbbca; 

Ill . ostimular as Orgâos o cabdados püblscas a imptementar ,necanismos 
do uansparéncia e acesso a infomiacoes e dados pUblicos a fomenter at 
uso classes infoccnaçoes e dados peTa sociedade: 

IV . debate' e proper mecanismos de sensibilizacao a mobulizaçao da 
Sociodado em prot da pa,ticapaçäo no acornpanhamenlo e controle da 
gestao pUblica; 

V - discutire proper açacsdo capacitaooc qualificacaoda sociedade para 
o acompanhameato e controle cia gestäo pUbhca. quo uthl2eni. inclusive. 
ferramenlas e tecnologias de informacâo; 

desenvolver e foitalecer redes de interaça.o dos diversos atores do 
sociedado pars 0 acompanhamento do gestAo pUblara; a 

VII - debater e pmpor mediclas do prevencao e combate o cornipçao quo 
onvoluam açacs.do govcrnos. cinp;osas 0 Soctodado civiL 

Art. 2° Os preteilos dos municipins préximos, esp.tcialmente Os situados no 
regiao Cone Sul, poderac adetir a esta convocaç5o pm mote do Oecxeto 
proprio. 

sit. 34 A ContorUnda encwnr.hwã propostas e etegera delegacos para 
a P Conterencia Estadual sabre Transparencia e Controls Social, a 5cr 
raalizada nos dias 20e30 do marco do 2012 no cidade do Carnpo Grander 
MS. 

Art 4' A Cenferénda setS presidida palo Secretano Municipal do 
Mmcnrstracãa Bonodito M,guel Dias ou, urn sue ausAncia, polo Suplente 
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- - , Antonio Cavalcante, Preleilo Municipal do Mundo Novo. Estado cc Mato 
- Grosso do Sul. no use do was atnbuicoes legais. 


