
PREFETTURA DO MUilrCíPro DE RENASCENçA

LEI COMPLENTAR N" 036, DE t2 DE AGOSTO DE 2A2t

Altera o artigo 148 do Código Tributário Municipal e dá
outras providências.

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

LEI

Art. L". Fica alterado o artigo 148 da Lei Complementar no 02, de 10 de outubro de
l99l - Código Tribuüirio Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação:

'Arí 148 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas nesta Lei, o
recolhimento dos tributos municipais após o vencimenta, implicará na aplicaçdo de
multa de A,l5oÁ (quinze centésímos percentuais) ao dic, calculado sobre o valor do
lançamento, até o limíte de l0% (dez por cento), acreseido de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês.

Porúgrafo único - Os débitos tributarios de qualquer natureza, inclusive os
inscritos em dívida stiva serdo atualizados pelo mesmo índice de correção do
Valor Básico de Referência - VBR, do Município de Renascenço.

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

disposições em contriírio.

Renascença, âos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um,
60" ano de emancipação.
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no Inciso II, deve ser anexado documento de carga horiária semanal de
trabalho, com informação dos honirios e distribuição de atiüdades
emitido pelo respectivo órgão.
IV - Declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado.
V - Certidão negativa de antecedentes criminais fomecida pelos
cartórios judiciais federal e estadual do domicilio onde o candidato
teúa residido nos últimos cinco anos (expedida, no máximo, há três
meses de sua apresentação).

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

3- A candidata convocada para o cargo de Técnico em Enfermagem
Temporário, deveram realizar os exames abaixo relacionados para a

obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional:
I - Anti HBC
II _ Anti HBS
III-Anti HCV
IV - HBs Ag (Antígeno Austrália)
V - Hemograma completo
VI - Vacinas obrigatórias

3.1- No ato da apresentação dos documentos a que se refere o Artigo
2o deste Edital, a candidata receberá uma guia de encaminhamento
para a realização do Exame Clínico. com a informação do local e

horário do exame.

4. Não ocoÍrendo a apresentação, a candidata será considerada
desistente e perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município
o direito de convocar o próximo candidato por ordem de classificação.

5. A Candidata convocada que não aceitar a vaga, poderá uma única
vez, ser incluído no final da relação dos Candidatos classificados,
desde que requeira este reposicionamento.

6. Este Edital entra em ügor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte
e umr 60o ano de Emancipação.

IDALIRJOÃO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentiÍicadorrBg I D3EE3

DEPARTÀMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARTA No 273, DE 12 DE AGOSTO DE202l

Nomeia Comissão Examinadora do Processo Seletivo
Simplificado para contratação temporária de Auxiliar
de Serviços Gerais - A, Médico Veterinário e

Professor.

IDALIR JOÁO ZÀNELLA, Prefeito Municipal de Renascença, no
uso de suas atribuições legais e, em especial, na Lei Municipal n"
1.747, de 29 de julho de202l,

RESOLVE:

Art. lo NOMEAR a Comissão Examinadora do Processo Seletivo
Simplificado para contratação temporária de Auxiliar de Serviços
Gerais * A, Médico Veterinário e Professor, do Município de
Renascença, sob a presidência da prirneira, composta pelos seguintes
servidores:

Art. 2o Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte
e um,60" ano de Emancipação.

TDALIR JOÁO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentificador:BC9050BC

GABINETE DO PRDFEITO
LEI COMPLENTAR N" 036, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

Altera o artigo 148 do Código Tributirio Municipal e

dá outras providências.

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

LEI

Àrt. 1'. Fica alterado o artigo 148 da Lei Complementar n' 02, de l0
de outubro de 1991 - Código Tributrírio Municipal, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 148 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas nesta Lei,
o recolhimento dos tributos municipais após o vencimento, implicará
na aplicação de multa de 0,15% (quinze centésimos percentuais) ao
dia, calculado sobre o valor do lançamento, até o limite de 10% (dez
por cento), acrescido de juros moratórios de l'% (um por cento) ao
mês.

Parágrafo ítnico - Os débitos tributários de Enlquer natureza,
inclusive os inscitos em dívida ativa serão atualizados pelo mesmo
índice de correção do Valor Básico de ReJerência - VBR, do
Município de Renascença.

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

Renascença, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e

vinte e um, 60" ano de emancipação.

IDÁLIR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código ldentilicador:656FF5CF

GABINETE DO PREFEITO
LEI N'1.750, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

lnstitui o Regime de Previdência Complementar no
âmbito do Município de Renascença; fixa o limite
máximo para a concessão de aposentadorias e

pensões pelo regime de previdência de que trata o art.

40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano
de beneficios de previdência complementar; e dá
outras providências.

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

LEI:

CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR


