
PREFETTURA D0 MUNrCrPro DE RENASCENçA

LEI COMPLEMENTAR N'035, DE 20 DE MAIO DE 2O2I

Altera o art.2l2 da Lei Complementar no 02, de 10 de
outubro de 1991 (Código Tributário Municipal), para
prever possibilidade de parcelamento em úé 12
(doze) prestações mensais do débito inscrito em
Dívida Ativa.

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

LEI:

Art. 1" O aft.212 da Lei Complementar n' 02, de 10 de outubro de 1991 (Código
TribuLírio Municipal), passa a vigorar com a seguinte redação:

'AÍt. 212. O débito inscrito em Dívida Ativa e ainda não remetido à cobrança
judicial, cumpridas as determinações do artigo 148 deste Código, poderá ser
parcelado em aÍé 12 (doze) prestações mensais, por solicitação do
contribuinte em débito, a critério do órgão fazendi{rio.

Art. 2" Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e ünte e um, 60"
ano de emancipação.

Idali
Preft
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Vl - Certidâo de nascimento/casamento;
VI] - Certidão d€ nascimento e CPF de filhos menor€s de 2l anos e
CPF dos dependentes (conjugue, compaüheiro (a) etc....);
VItr - Comprova[te ofiçial de abertura de conta corrente junto ao
Banco do Brasil. contendo a agência e o número da conta;
D( - Comprovaote de escolaridade exigida pafir o cargoi
X- Crmprovant€ de Residência;
)(I Carteira de reservista (se sexo masculino).

§ 2'- Originais dos docume[tos relacionados a seguir:
I - 0l foto 3X4 recetrte;
II Declaração de acúmulo dc cargo, em formulário próprio,
fomecido pelo DepaÍamento de Recursos Humanos de que trão
acumula cargo, emprcgo ou fuirção púbüca, nem recebe beneficio
ploYeüientc de RCPS ou RPPS;
III - no caso de acúmulo legal (conforme o que é contemplado no
artigo 37, iÍrciso XVI da Coostituição Federal e no artigo 27, itrciso
XVI da Coflsrituição do Estado do Pamná), à declaração mencionada
no Itrciso ll, deye ser aaexado documento de carga horâria semanal de
trabalho, com informação dos horários e distribuição de atiüdades
emitido pelo respectivo órgão;
w - Declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado;
V - Atestado de saúde ocupacional, a ser emitido por Médico
indicado pelo Município.
VI - CeÍidão negativa de antecedentes criminais fomecida pelos
cartórios judiciais federal e estadual do domicilio onde o caídidato
tenha residido ,los últimos cinco anos (expedida, no máximo, há tIês
meses de süa apreseítação);
VII - Certidão de quitêção eleitoral.

§ 3" - As declarações a que se referem os Incisos II e III do § 2" deste
artigo, deverão ser assinadas no Depadamento de RH até o momento
da assiÍrâfura do termo de posse, sob pena da nomeação se tomar sem
efeito.

Art. 3" - A candidata convocada para o cargo de Telefonista deverá
realizar os exâmes abaixo relacionados para a obtenção do Atestado
de Saúde Ocupacional:
I Audiomçtria

§ l' - No ato da apressntação dos documentos a que se refere o AÍigo
2" deste Edital, o candidato rec€beni uma gúa de encamiúametrto
para a realização do Exame Clínico, com a informação do local e

horiirio do exame.

Art. 4" - O não comparecimento da candidata convocada por esúe

Edital até o prazo de 04 de juúo de 2021 resultará em pe.da
automática da vaga.

Ara. 5" - Este Edital entla em vigor na data de sua publicação.

Gabin€tc do Executivo Municipal de Renascença, Estâdo do
PaÍaní aos vlnte dias do mês de maio do ano de dols mil e ünte e

um, 60" ano de Emancipaçio,

IDALIR TOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Publicâdo por:
Edilene Carlesso

Código ldentifr crdori3FB93D95

GABIIIETE DO PRf,FEITO
LEI COMPLEMENTAR N'034, DE 20 DE MÂIO DE 2021

AlteÉ o item "10" da Tabela dos Sewiços
Tributáveis pelo IÍnposto sobÍe Scrviços de Qualquer
Naturcza - ISSQN e Aüquolâs Conespondentes.

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, Prefeito de
ReDascença, sanciono a seguinrc,

LEI

ArL 1'. Fica alterado o item "10", da Tabela dos Serviços Tributáveis
pelo Imposto sobÍe Serviços d€ Qualquer Naturcza - ISSQN e
Alíquotas Correspondentes, constante no Anexo I da Lei
Complementar n' 02 de outubro de 1991, alterada pela Lei
Complementar n'024, de 31 de ouhrbro de 2017, que passa a vigoraÍ
com as alteraçôes constantes tro Anexo Único destâ Lei.

Árt 2". Esta Lei entra em vigor na datâ de sua publicação, revogando-
se as disposições em cotrtrádo.

Renasceoçs, ros vinte dias do mês de mâio do 8no de dois mil e

üllte e um, 60' âtro de eüx.trciprçío.

IDÁIIR JO,IO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Marilia ZimermaDn Freese

Código IdetrtiIicâdorú2BOD5 52

GÂBII'ETE IX) PREFEITO
LEr COMPLEMENT x. N. 031 IrE 20 Df,, MAIO DE 202t

Altem o aÍt. 212 da Lei Complementar n" 02, de l0
de outubro de 1991 (Código Tributário Municipal),
para prever possibilidade de parcelamento em até 12
(doze) prestações mensais do débito iúscrito em
Dívidâ Ativa.

A CâúÂr,â Municipâl de Vereadores, aprovou, e eu, Prefeito de
Renascença, sanciono a seguitrte,

LEI:

Art. 1" O art. 212 d,a Lei, CoÍiplementar n" 02, de l0 de outubro de
lgql (Código Tributário Municipal). passa a vigorar com a seguinte
redação:

"An.212. O débito inscrito em Divida Ativa e ainda não Íemetido à
cobrança judicial, cumpridas as determinações do anigo 148 deste
Código, poderá ser parcelado em até 12 (doze) prestações mensais,
por solicitação do contribuinte em débito, a critério do órgão
fazendário.

Art. 2' Esla Lei Complementzr entra em vigor na datâ de sua
publicação.

Renascença, aos vitrte dirs do mês de maio do ano de dois mil e

vinte e [ln, 60' r[o de emancipação.

TDÁLIR f,OÃO ZANELLA
Prefeilo

Publicado porl
Maúlia Zimermann Freese

Código Identifi cedor:5B5Ê284 I

ESTADO DO PARÂNÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUÀÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUÀÇU
PORTARJA

PORTÀRIA N' 081/2021

O Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu estado do Pâraná, no uso
das atribúções que lhe são cotrferidas

R.ESOL}'E

AÉ. 1". Designar as seguintes pessoas para coÍnpor a Comissão de
Avatiação de Propostas Técnicas, referente a Licitaçâo na modalidade
Tomada de PÍeços 001/2021/Técnica e Prcço, para contratação de


