
PREFETTURA D0 MUNICtpto DE RENASCENçA

LEI COMPLEMENTAR N'034, DE 20 DE MAIO DE 2021

Altera o item "10" da Tabela dos Serviços Tributáveis pelo
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e
Alíquotas Correspondentes.

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, Prefeito de Renascença, sanciono a
seguinte,

LEI

Aú. 1o. Fica alterado o item "10", da Tabela dos Serviços Tributáveis pelo Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e Alíquotas Correspondentes, constante no
Anexo I da Lei Complementar n" 02 de outubro de 1991, alterada pela Lei Complementar no

024, de 3l de outubro de 2017 , que passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo
Único desta Lei.

Art. 2'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contriírio.

Renascença, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 60o

ano de emancipação.
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VI - Cetidâo de nascimento/casamentol
VII Certidão de nascimento e CPF de filhos menores de 2l anos e
CPF dos dependentes (conjugue, companheiro (a) etc....);
VIll - CompÍovante ollcial de abertuB de conta corrente junto ao
Banco do Brasil, coDtendo a agência e o número da conta;
fX - Comprovante de escolaÍidade exigida para o cargo;
X- Comprovalte de Residênciai
XI - Carteira de rcservista (se sexo masculino).

§ 2'- Originais dos documetrtos relaciotrados a seguir:
I - 0l foto 3X4 rccelltoj
ll - Declaração de açúmulo de cargo, em formulário próprio,
fomecido pelo Departamento de Recursos HuÍDanos de qu€ aão
acumula cargo, €mprego ou função pública, nem recebe beneÍicio
proved€nte de RCPS ou RPPS;
lll - no caso de acúmulo legal (coaforme o que é conternplado no
aÍtigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e no artigo 27, inciso
XVI da Constituição do Estado do Paraní), à declaração meDciotrada
no lnciso II, deve ser anexado doçumento de carga horária semanal de
trabalho, com hformaÉo dos horfuios e disfibuiçâo de atividades
emitido pelo Íespectivo órgão;
tV - Declaração de bens e valores qu€ compõem o seu parimônio
privado;
V - Atestado de saúde ocupacional, a ser emitido por Médico
indicado pelo Município.
VI - Certidão negativa de altecedontes criminais fomecida pelos
cartórios judiciais fedçral e estadual do domicilio onde o candidato
teúa residido Dos últimos cinco aoos (expedida, no mírdmo, há três
meses de sua apÍesenação);
VII - Certidão de quitação eleitoral.

§ 3" - As declarações a que so refeÍem os lncisos II e III do § 2' deste
sdigo, deverào ser assinadas no DepaÍtamento de RH âté o momento
da assinatura do termo de posse, sob peBa d& Íomeâção se tomar sem
eêito.

Art. 3" - A caÍdidâra coívoçada para o cargo de Telefonista deveú
realizar os exames abaixo relacionados para a obtençâo do Atestado
de Saúde Ocupaciooal:
I - Audiometria

§ l'- No ato da apreseltação dos docuDentos a que se refere o Artigo
2' deste Edital, o candidato recebeÍí uuür guia de encaminhame[to
para a realização do Exame Clinico, com a informação do local e

hoúrio do exame.

Art. 4'- O não comparecimento da candidata convocada por este

Edital até o prazo de M de junho de 2021 resultará em perdâ
automática da vaga.

Art. 5" - Este Edital enta em ügor na dats de sua publicação.

Csbin€te do Executivo Mutriciprl de Renâsce!ça, Estrdo do
Paran4 ros ütrte dias do mês de mâio do rno de doi, mil e útrte e
um, 60o &Do de Emancipaçâo.

IDÁLIR JOÀO ZÁNELLÀ
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Códtgo ld€ntilicrdor:3F893D95

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTÁR N" 034, DE 20 DE MÀIO DE 2O2T

Altera o item "10" da Tabela dos Serviços
Tributáveis pelo lmposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza ISSQN e Alíquotas Corre§pondetrtes.

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, Prefeito de

Renascença, sanciono a seguiíte,

LEI

Art. 1'. Fica alterado o item "10", da Tabela dos Serviços Tributáveis
pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Nâtureza - ISSQN e

Aliquotas Corespondentes, constante no Anexo I da Lei
Complemeotar n'02 de outubro de 1991, altqada peta Lei
ComplementaÍ Ír" 024, de 31 de outubro de 2017, que passa a vigorar
com as alterações constantes Do Anexo Único desta Lei.

Àrt. 20. Esta Lei enka em vigor na data de sua publicação, tevogando-
se as disposições em contrário.

ReItrscençâ, ros vinte dirs do mês de maio do rtro de dois mll e
ünte e rrm, 60' 8no de emancipaçâo.

IDALIR JOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

,"n,.r,iJ,l,lli1oi,l§;
Código ldetrtilicrdo r |62BOD 5 52

GABINETE DO PR.EFEITO
LEI COMPLEMENTAR N" 035, DE 20 DE MÂIO DE 2O2I

Alteru o art. 212 da Lei Complementar no 02, de l0
de outubÍo de l99l (Código Tributrírio Municipal),
para prever possibilidade de parcelamento em até 12

(doze) prestações mensais do débito iflscrito em
Dívida Ativa.

A Câmara Municipal de Vereadorcq aprovou, e eu, Prefeito de

Renascença, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1' O aú. 212 da Lei Complementar n" 02, de 10 de outlrbro de
1991 (Código Tributário Municipal), passa a vigorar com a seguinte
redaçâo:

"Art.2l2. O débito inscrito em Divida Ativa e aiÍrdz nâo remetido â
cobrança judicial, curnpridas as deteminações do aÍigo 148 deste
Código, poden{ ser parcelado em âté 12 (doze) prestações mensais,
por solicitação do contribuinte em débito, a critério do órgão
fazendrário.

Art, 2' Esta Lei Complementâr entrâ em vigor na data de sua
publicação.

Renrscença, aos ünte dias do mês de maio do ano de dois mil e

ütrte e um, 60' rno de em.ncipâção.

NÁITR IOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Mârilia ZimermaDn Freese

Código IdeotiÍicâdor:585E284 I

ESTAID Irc PARÂNÁ
PR.EFEITURÁ MIJNICIPAL DE RESERVA DO IGUAçU

PREFEITURA MTJNICIPÁL DE RESERVA DO TCUAÇU
PORTARIÀ

PORTARIA N' 081/202r

O Prefeito Municipat de Reserva do Iguaçu eslâdo do Paraná, no uso

das atribuições que lhe sào conferidas

RESOLVE

Art, lo. Designar as seguintes pessoas para compor a Comissâo de
Avaliação de Propostas Técnicas, Íeferente a Licitaçào na rnodalidade
Tomada de Preços ü)l/2021/Técnica e Preço, para contratação de


