
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE RENASCENçA

LEI N.o L74812O2L, de 29 de .Iulho de 2O2L

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o perÍodo 202212025 do MunicÍpio de
Renascença, Estado do Paraná.

AUTORIA: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICTPAL DE VEREADORES DE RENASCENÇA, ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 202212025, em
cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1", da Constituiçáo Federal,
estabelccendo, para o perÍodo, os programas com os seus respectivos objetivos,
indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes,
de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de
duraçào continuada, na forma do Anexo a esta Lei.

Art. 2o - A exclusáo ou alteraçáo de programas constantes desta Lei, bem como
a inclusão de novos programas seráo propostos pelo Poder Executivo, através
de Projetos de Lei de Revisáo do Piano ou Projeto de Lei especÍfico.

Art. 3o. A inclusáo, exclusão ou alteraçáo de ações orçamentarias no Plan<t
Plurianual poderáo ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária anual ou de
seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, âs
modificações consequentes, mediante prévia autorizaçáo do Poder Legislativ<t.

§ 1o - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Exccutivct
autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las
com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lci
Orçamentana Anual.
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s 2o - Quando houver necessidade de realizaçáo de alterações orçamentárias
junto as Leis Orçamentárias Anuais-LOAS através de Decreto do Executivo
(conforme percentual definido nas Leis de Diretrizes Orçamentárias-LDOS e

consequentemente nas Leis Orçamentárias Anuais-LOAS), considerar-se-á
também, automaticamente, alterado junto a este Plano Plurianual - PPA.

§ 3" - As fontes de recursos que compõem a Receita Municipal, bem como as
classificaçÕes da Receita, poderáo sofrer ajustes e/ou alterações de códigos e
nomenclaturas, conforme norrrtattzações atualizadas editadas pela STN-
Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.

Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, inciuir ou excluir
produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas
modificações contribuam para a realízaçáo do objetivo do Programa, mediante
prévia autortzação do Poder Legislativo.

Art. 5" - As metas fÍsicas e financeiras são indicativas, e seráo revistas por
ocasião da elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias-LDOS e das Leis
Orçamcntárias Anuais-LOAS. As metas náo executadas em determinado (s)

exercÍcio (s), poderáo ser transpostas para o (s) exercÍcio (s) seguinte (s).

Art. 6" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as
disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos 29 (vinte
e nove) dias do mês de julho de 2021.

Zanella
P ito Municipal
I
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ID-ILIR JO.iO Z.lNELLÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Alnreri Morcelli I,ochs

(iód igo Identifi cador: D5BI--0AAI)

DEP.{RTANIENTO DE CONTABILI DADE
LEI N' I7.I8 DE 29 DE JT]LHO DE2O2I.

Dispõe sobrc o Plano Plurianual para o período

202212025 do Município de Renascença, F,staclo do

Palaná.

.{fyf ORL\: Erecutir.o Municipal

,{ CÂ}I,\RA I\'íTTNICIPAI, DE \'TREADORES DIi
REN^S(lENÇA, EST..{DO DO PARr\N,i, aprovou c eu,
PRI-FEIT0 l\ItINICIP.\L, sanciono a seguinte [,ei:

.{rt. l" - Esta Lei institui o Plano Plulianual para o quadriênio
)02212025- em cur.nprimento ao disposto no afi. 165. par'ágraÍb 1", da

Constiruiçào Federal. estabelecendo, para o lreríodo. os prosramas

com os sens respectivos objetivos. indicadores e nrontanrcs tle
recursos a serem aplicados ern despesas corentes. de capital e outras
delas decorrentes. e para as relativas aos llrogramas de dutaçào

conl.inuada. na Í'omrit do Anero a csta [-ei.

.\rt. 2" - A exclusào ou alteração de proglamas constarltes desta Lei.
ber.n corno a inclusão de novos progÍanlas serâo propostos pelo Pocler

Executivo. attavés de Projetos de Lei de Revisào do Plauo ou Projeto
de [,ei específico.

Art, J". A inclusào. exclusão ou alteração de açõcs orçamentárias no
Plarro Plulianual poderâo ocorrer por intelrnédio da Lei Orçamentária
annal on de seus créditos adicionais. aplopriando-se uo respectivo
programa. as nrodilicaçôes consequentes. nrecliante prévia autorização
do Poder Legislativo.

§ l'- De acordo com o disposto no caput deste artigo. llca o Poder
Executivo autorizado a adequar as metas das açôes orçanrentárias para
cornpatibilizá-las colr.l as alterações de valor ou conr outras
modiÍicações etbtivadas na Lei Orçanrentária Anual.

§ 2" - Quando houver necessidade de realizaçào de alteraçôes
orÇamL-ntárias junto às Leis Orçamentárias Anuais-LOAS através de
Decrelo do Executivo (cont'orme petcentual deflnido nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias-LDOS e consequentcrnente nas Leis
Orçamentárias Anuais-LOAS). considerar-se-á tanrbém.
alltomaticanlente. alterado junto a este Plano Plurianual - PPA.

§ 3" - As fontes de retursos que cornpõern a Rcceita Municipal. bent
colno .ls classiÍicações da Receita. poderiro sofier ajustes e/on
alterações de códigos e nômenclaturas. conforrne nonnatizações
atualizadas editadas pela STN-Secretalia do l'esoulo Nacional e pelo
Irihunal de Contas do Estado do Palaná.

.\rt. ,1" - Fica o Poder Executivo autolizado a alterar. incluir ou
excluir produtos e lespectivas metas das ações do Plano Plu|ianual.
desde que estas rnodificações contribuarn para a realizaçào do olrjetivo
do Programa. mediante prévia autorizaçào do Poder Lcgislativo.

-{rt.5o - As metas Í'isicas e tlnanceiras são indicativas. e selào
l'evistas por ocasiào da elaboração das Lcis de Diretrizes
Orçamenlárias-LDOS e das Leis Orçamentárias Anuais-l,OAS. As
metas nào executadas ern determinado (s) exercício (s)- poderào ser
transpostas para o (s) exercício (s) seguinte (s).

.{rt. 60 - Esta Lei entLará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposiçôes em contrário.

Gabinete do PreÍêito Municipal de Renascença. Estado do Paraná. aos
29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 202 I .

IDALIR TOÃO ZANELLA
PleÍ'ei«r Municipal

['uhlicado por:
Oncide ,{risi Karkiins

C ódi go I dentiÍicad o r : 2 L,I2.93 BB

DEPARTA\{EN]'O DE RECTIRSOS FIT'\I.\NOS
PORT,\RÍA N' 25ÍI DE 30 DE .IITI,HO I\F- 2O2I

Concede licença pala tratantento de saÍrde a scrr idora
. Marcia }rleckler.

ID.{LIR .IO1O Z.\NELL-\, Prefeito dc Rcnascença. [stado clo

Paraná. rro r.lso .lc suas atribuições legais e nos tel'r'lros do Artigo 68.

itenr I, da Lei Nlunicipal Comgrlementar no 0l(r dc I0 dc agos«r de

2015.

RESOL\'E:

Concede licença pala tratanrento de sa[rde a scrvitlora ]lárcia
lleckler, portadora clo R.G. n" 5.99-1.685--l SSP,'PR. inscrita no CI'l'
n" 856.389.009-34. Professora, r'inculada à Sccretirlia Municipal cle

Educaçào. C)-rltura e Ilsportes. no período tle 20 de.julho a l7 de

seÍernhro de 2021.

F,sta I'ortaria entra enl vigor na data de sua publicacào corrr efêit«rs

retroativos a 20 de -julho de 202 I .

Gabinete do Erecutivo )lunicipal dc Ronascença, Estado do
Paraná, aos trinta dias do mês tle julho do ano tle dois rrril e vintc
um. 6(1" uno tle Emancipação.

ID,4LIR JO.ÃO Z,LNELL.A
Preíàito

Publicado por:
L,dilenc Clallcsso

Código Identificador: 59C I 5D45

DEPARTA]\'IENTO DE RE,C]LIRSOS }I TT\T.\NOS
PORT.\RI,\ N" 259 DE 30 DE.IT]LHO DE 2O2I

Concede térias aos servidores abaixo relncionados.

Idalir João Ztnella,Prefeito de Renascença. Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais,

RI]SOLVE:

Concedcr ferias aos seruidores abaixo relacionados. a serc.rn gozadas
no período que especitica. conÍ'orme período aquisiti\,o de cada
servi clo r:

F,sta Portaria entra crlr r igor rra dara de sua publicaçào.

Gabinete do Erecutilo \[unicipal dc Renascençâ, Estâdo do
Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de tlois mil e vinte
e um, 6()" ano tle Emancipação.

I D.4 L I R ] O Ã O Z,1N' E L L,4
Prel'ei«r

Publicado por:
E(ilene C'arlesso

Código IdentiÍicador:7 I C6IjD5D
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