
PREFEITURA D0 Muillcíplo DE BEilASGENçA

DECRETO N." 2.200 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

Aprova a Regulamentação de Funcionamento do Fundo
Municipal de Meio Ambiente do Município de
Renascença, Estado do Paraná e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas nos termos da legislação vigente,

DECRE,TÀ:

REGULAMENTAÇÃO NN FUNCIONÀMENTO DO
FTTNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE _ FMMA

Art. 1" - O Fundo Municipal de Meio Ambiente de Renascença, criado pela Lei
Municipal n" 1757 de202l e outras que eventualmente venham a substituí-la, será gerido
de acordo com as norÍnas estúelecidas no presente Regulamento.

Art. 2o - O Fundo Municipai de Meia Âmbiente - FMMA, criad* através da Lei Municipal
1757 de 2A21, tom por finalidade criar condições {inanceiras e de gerência dos recursos
destlnad*s ao desenvcivin:ento das ações e serviços relativos ao meio ambiente como ilm
tcdo, visando à melho§a da qualidade de vida da população do Municípic, incluinrio,
denfre elas:

I * melhoria da qualidade do arnbiente;
Itr - prevenção de danos arnbientais;
III * promoção da educaçãc ambiental; e,
iV - ações de prornoçãc da justiça ambiental.

Á"rt. 3" - $s recursos d* Fundo Municipal de Meio.Ambiente serâa adrniaistrados pela
Secretaria Munieipal de Agrope*uária e Meio Ambiente, sendo reconhecido seu titutrar
com$ Gestor, em conju:to sorn o Ccnselho Municipal da Meio Ambiente.

Ârt" 4" - O Conseiho Municipal de Meio Ambiente - CMh.{A promoverá a aprovação do
plana de aplicação dos recursos do Fh{MA e, fiscalizará a sua fiel aplicação, na fcrma
estabelecida no regimento interno do referido Canselho.
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PRETETTURA D0 MUNTGíPI0 DE REI{ASGENçA

Art. 5' - Os recLrsos do FMMA deverão ser mantidos em conta corrente criada
exclusivamente para este fim e sua movimentação deverá ser na forma estabelecida pela
Lei Federal n' 4.320164 e, pelas demais normas aplicadas à administração pública
municipal, sendo reconhecido o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o seu
gestor, que conjuntamente com o Prefeito e com o Tesoureiro assinarão os respectivos
atos de ordenamento e execução de despesas.

Aú. 6o - O FMMA será constituído pelos recursos definidos pela Lei Municipal n" 1757
de 2021que o criou, assim compreendidos:
I - dotações orçamentárias a ele destinadas;
II - créditos adicionais suplementares a ele destinados;
III - produto de multas impostas por infração à legislação ambiental, lavradas pelo
Município ou repassadas pelo Fundo Estadual do MeioAmbiente;
ry - receitas decorrentes do licenciamento ambiental promovido pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente;
V - doações de pessoas Íísicas ejurídicas;
VI - doações de entidades nacionais e internacionais;
VII - recursos oriundos de acordos, termos de ajustamento de conduta, contratos,
consórcios e convênios;
VIII - preços públicos cobrados por análises de projetos ambientais e/ou dados requeridos
junto ao cadastro de informações ambientais do Município;
IX - rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;
X - indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de iíreas verdes,
devidas em rczão de parcelamento irregular ou clandestino do solo;
XI - compensação financeira ambiental'
XII - outras receitas eventuais.

Art.7" - Os recursos do FMMA terão as seguintes destinações:
I - financiamento total ou parcial de programa e projeto, integrados desenvolvidos pela
Secretaria de Meio Ambiente ou com ele conveniados;
II - pagamento pela prestação de serviços de terceiros e a entidades de direito privado
para execução de programas ou projetos específicos dos setores de meio ambiente;
III - aquisição de material permanente e de consumo, além de outros insumos necessários
ao desenvolvimento dos programas e projetos;
IV - construção, reforma, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede fisica
de prestação de serviços em meio ambiente;
V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento,
administração e controle das ações em meio ambiente;
VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos
humanos nas areas de meio ambiente;
VII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à

execução das ações e serviços em meio ambiente, mencionadas nesta Lei;
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PREFEITURA D0 Muiltcípl0 DE REilASGEilçA

VIII - investimentos que beneficiem direta ou indiretamente o Meio Ambiente, inclusive
obras e/ou serviços urbanos de saneamento básico, coleta e destinação de lixo e reforma
de vias de acesso às unidades de conservação;
IX - elaboração de pesquisas, estudos e projetos relacionados com o meio ambiente;
X - incentivo à criação, manúenção e gerenciamento de Unidades de Conservação;
XI - convênios com órgãos públicos do Município, visando ao controle e a fiscalização
de atividade potencialmente nocivas ao meio ambiente;
)(II - investimentos conjuntos com entidades públicas, privadas e Organízações Não-
Govemamentais em atividades que objetivem a divulgação do Município no contexto
turístico de suas potencialidades ambientais;
XIII - premiações públicas com intuito ambiental ou reconhecimento de mérito nas
atividades ligadas ao setor de meio ambiente;
XtV * subvenção a entidades que se destinem ao desenvolvimento da Meio Ambiente;
XV - compensação financeira por práticas conservacionistas ou protecionistas realizadas
em favor do meio ambiente; e

XVI - pagamento por serviços de auditoria externa e contabilidade.

Parágrafo único - O saldo positivo do Fundo, apurado em balanço financeiro, será
transferido paÍa o exercício seguinte.

Art. 8" - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao Conselho Municipal de Meio
Ambiente, na forma da legislação aplicada (Lei Municipal n"1757 de 2A21.), compete:
I - Definir as diretrizes biásicas de aplicação dos recursos do FMMA;
II - Elaborzlr e propor o plano anual de aplicação do FMMA;
III - Aprovar as modalidades de aplicação dos recursos do F1\4MA, inclusive sua
formalização e documentação comprobatória das entidades beneficiiírias;
IV -Analisar, aprovar ou rejeitar a prestação de contas e o relatório anual;
V - avaliar e aprovff os projetos apresentados;
VI - supervisionar os projetos em execução, bem como aprovar os relatórios de
acompanhamento.

Pwágrafo 1" - O Plano de Aplicaçáo terâ duração de um ano, com início em Janeiro e
término em Dezembro, devendo seguir os princípios da Administração Pública e ser
orgarizado de forma técnica, clara e objetiva e a fim de garantir a máxima kansparência
da receita e da despesa.

Parágrafo 2" - A plano de aplicação pode ser corrigido ou alterado no decurso de sua
execução, mediante decisão plenária do CMMA, com as devidas retificações
orçamentarias.

Art. 9" - Poderão obter recursos do FMMA:
I - Entidades de direito privado e Organrzações não-Governamentais sem fins lucrativos;
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PREFEITURA DO MUilIGínO DE REilA§GEilçA

II - Empresas públicas e sociedades de economia mista;
III - Fundações vinculadas à administração estadual, municipal e federal;
IV - Empresa concessionária de serviço público;
VI - Orgãos daAdministração Direta Municipal, Fstadual e Federal.

Parágrafo 1" - As operações com recursos do FMMA serão formalizadas através de
Convênios ou contratos celebrados entre as entidades beneficiárias e o Gestor.

Parágrafo 2" - Os recursos do FMMA devem ser transferidos para as entidades
beneficiárias !lue, após sua aplicação, prestarão contas ao CMMA.

Art. 10' - A obtenção de recursos junto ao FMMA se dará através de apresentação de
p§etos, salvo quando o destinatário seja a própria Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, e deverão obedecer os seguintes critérios, sem prejuízo de outros que poderão,
a qualquer tempo, ser estabelecidos pelo CMMA:
I - a relevância do objeto do projeto;
II - a criatividade e a confiabilidade das técnicas e métodos propostos;
III - a comprovação da capacidade gerencial e técnica do proponente;
IV - a aniílise custo-beneficio do projeto;
V - a disponibilidade de recursos;
VI - a adequação as prioridades fixadas no plano de aplicação;
VU - os resultados sociais do projeto e sua articulação comunitrária;
VIII - prazo de execução e conclusão de no máximo 10 (dez) meses;
IX - viabilidade de auto-sustentação econômica e operacional do projeto após sua
implantação.

Parágrafo único - Os projetos apresentados por organizações da sociedade civil terão
sua aprovação condicionada à:

I - comprovação da existência formal e pleno funcionamento da organização há pelo
meÍros 1 (um) ano, devendo se tratar de entidade sem fins lucrativos;
II - comprovação da experiência institucional em gerenciamento de projetos ambientais;
III - comprovação da experiência e capacitação profissional dos responsáveis pelo
projeto;
IV - oferecimento de contrapartida de no mínimo 30% {trrnta por cento) do valor do
projeto ou outro percentual definido excepcionalmente pelo CMMA;;
V * apresentação do balanço referente ao último exercício;
VI - comprovação de regularidade fiscal perante o Município, e, no pertinente, perante o
Estado e a União.

Art. 11" - A gestão do FMMA coatará com o apoio de um coordenador nomeado pelo
Chefe do Executivo Municipal.
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AYt.72" - Fica proibida, a qualquer títutro, a distribuição de gratificações de resultados
reiativos à administração anual do Fh4MA.

Art" l3n - O Gestor manterá escrituraçâo contábil própria e individual, bem como prestará
eotÍas ao Tribunal cle Contas do Estado do Faraná, na forrna da legislação específica.

Ârt. t4 - Os casos omissos serão deçididos pelo Gestcr do FN{MA.

Art" 15 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, rer,'ogando-se âs

disposições em contrário.

Renascença, aos quinze dias do mês de oufubro do ano de dois mil e vinte e urn,

60o ano de emancipação.

Idalir Joáo Zànélla
Prefeito

Certifico que este documento foi publicado no:

", Edição ro , do dia

__ j'___=t _. Página(s)

Assinatura

PREFEITURA D0 MUNICíPIo DE RENASCENÇA - PR

cNPJ 76.205.681i0001 -96



Paraná,l8deouhrbrode202l . DiríriooficialdosMunicipiosdoparaná. ANoxlN"237l

VI - Executar outras atividades correlatas determinadas pelo
Prçsidente ou previslas neste Regimento Interno.

AÉ. 12'- Compete ao Colegiado:
I - Elaborar e propor ieis, normas e procedimentos destinados à
recuperação, melhoria ou melhoria da qualidade ambiental,
observadas as legislações federal, estadual e municipal que regulam a

matéria;
II - Fomecer subsídios técnicos, para esclarecimentos relativos à
defesa do meio ambiente, aos órgãos públicos, às indústrias, ao
comércio, à agropecuária e à comunidade, acompanhando sua
execução;
III - Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com
entidades públicas e privadas com a finalidade de promover pesquisas
e atividades ligadas à defesa ambiental;
IV * Estabelecer norrnas, critérios e padrões relativos ao controle e

manutenção da qualidade ambiental, visando ao uso râcional dos
recursos naturais do municip'io;
V - Aprovar a criaçâo de Câmaras Técnicas;
VI - Identificar e infomar a comunidade e aos órgãos públicos
competentes, estaduais e municipais, sobre a existência de áreas

degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para sua
recuperação;
WI - Âtuar no sentido de esümular a formação de consciência
ambiental, através de seminários, palesffas e debates junto as

entidades públicas e privadas utilizando para tanto os meios de
comunicação disponíveis;
VIII - Sugerir à autoridade competentç a instituição de unidade de
conservação municipal, visando à proteção de sitios de beleza
excepcional, dos mananciais, do patrimônio histórico, artistico,
arqueológicos, paleontológicos e de áreas representativas de
ecossistemas destinados à realização de pesquisas básicas aplicadas à

ecologia;
IX * Propor ao Prefeito a concessâo de tíhrlos honoríficos a pessoas

ou instituições que se houverem destacado através de atos que tenham
contribuído significativamente paxa a presewação, melhoria,
coÍlservação e defesa do meio ambiente municipal;
X - Aualisar e aprovar, anualmente, o plano de aplicação dos recursos
do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
XI * Exercer outras atriLrúções que sejam de sua competência.

Aú. 13" - Compete aos Conselheiros:
I * Comparecer e votar assiduamente às reuniões;
II - Debater as matérias em discussão;
III - Requerer iaformações, providências e esclarecimentos à
Presidência e à Secretaria Executiva;
W - Propor temas e assuntos para deliberação do Colegiado;
V - Propor a criação de câmaras técnicas;
VI - Desempenhar outras atividades que lhes decorram da
constituição deste Regimento ou que thes forem delegadas pelo
Colegiado;
VII - Gerir os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

CÂPÍTULO 3 - DO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO

Art. 14" - O Colegiado se reunirá ordinmiamente, uma vez a cada 90
dias, em datas fixadas em calendririo estabelecido mediante
deliberação e, extraordinariamente, toda vez que convocado pelo
Presidente ou solicitação dos conselheiros com antecedência mínima
de 48 horas.

Àú. 15o - A ausência não justiÍicada dos conselheiros por três

reuniões consecutivas, no decorrer do biênio, implicará sua

substituição no Colegiado.

Parágrafo Único - No caso do disposto rlo caput deste artigo, o

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente solicitara ao

dirigente ou representaflte legal do órgão ou entidade, a substituição

do conselheiro, dentro de um prazo de 30 dias, após aprovação do

Colegiado.

Aú. 16o - As atas serão lavradas em livro prÓprio e assinadas pelos

conselheiros ptesentes nas sessões.

^rt. 
17' - As decisões do Colegiado, depois de assinadas pelo

Presidente e pelo Relator, serão anexadas ao expediente respectivo.

Aú. 18' - Os casos om:issos serão resolvidos pelo Colegiado do
Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 19" - Este decreto enhará em vigor na data de sua pubiicação,

revogadas as disposições em contÉrio.

Renascença, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e

ünte e um, 60o ano de emancipação.

IDÁLIRJOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código ldentifi cador: 8F80CCB9

DEPARTAMENTO DE ADMINTSTRAÇÃO
DECRETO N." 2.200 DE 15I'E OUTUBRO DE 2021

Aprova a Regulamentação de Funcionamento do

Fundo Municipal de Meio Ambiente do Municipio de
Renascença, Estado do Paraná e dá outÍâs
providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas nos terÍnos da legislação
vigente,

DECRETÂ:

REGULAMTNTAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO
FUNDO MUMCIPAL DE MEIO AMBIENTE.FMMA

Art, lu - O Fundo Municipal de Meio Ambiente de Renascença,

criado pela ki Municipal no 1751 de 2021 e outras que eventuahnente
venham a substituí-la, será gerido de acordo com as noÍrnas
estabelecidas no presente Regulamento.

AÍt. 2 - O Fundo Municipal de Meio Ambiente - FIv{MA, criado
afavés da Lei Municipal 1'157 de 2021, tem por finalidade criar
condições Íinanceiras e de gerência dos recursos destinados ao

desenvolvimento das ações e serviços relativos ao meio ambiente
como um todo, visando à melhoria da qualidade de vida da população
do Municipio, incluindo, dentre elas:

I - melhoria da qualidade do ambiente;
II - prevenção de danos ambientaisl
III * promoção da educação ambiental; e.

IV - ações de promoção da justiça ambiental.

Art. 3" - Os recursos do Fundo Municipal de Meio .{mbiente serâo

administrados pela Secretaria Municipal de Agropecuária e lv{eio

Ambiente, sendo reconhecido seu titular como Gestor, em conjunto
com o Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Art. 4o - 0 Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA
promoverá a aprovação do plano de aplicação dos recursos do FMMA
e, fiscalizará a sua fiel aplicação, na Íorma estabelecida no regimento
intemo do referido Conselho.

Art. 5" - Os recursos do FMMA deverão ser mantidos em conta

corrente criada exclusivamente paxa este fim e sua movimentação
deveú ser na forma estabelecida pela Lei Federal n" 4.320/64 e, pelas

demais normas aplicadas à administração pública municipal, sendo

reconhecido o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o

seu gestor, que conjuntamente com o PreÍbito e com ô Tesoureiro
assinarão os respectivos atos de ordenamento € execução de despesas.

AÉ. 6" - O FMMA será constituído pelos recursos defiuidos pela Lei
Municipal n" 175'? de 2021 que o criou, a§sim compreendidos:

I - dotações orçamentáriâs a ele destinadas;
II - créditos adicionais suplementares a ele destinados;
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Art 15 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Renascença, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e

vinte e um, 60o ano de emancipaçâo.

IDALIR IO,4O ZANELLÁ
Prefeito 

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código ldentiÍieador:BBEF5 887

E§TADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA NIUMCIPAL DE RIO BRANCO DO IVAi
PORTÂRIA 29412021.RH

PORTARIA N".2941202I

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr.
PEDRO TABORDÂ DESPLANCHES. no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

.Art. lu - Conceder 03 ftrês) meses de Licença Prêmio por assiduidade,
conÍbrme artigo ln da Iei 190/2005, ao servidor efrtivo desta
municipalidade, Sr. JOSE PONTES F'ILHO, lotaclo no cargo de
COVEIRO, referente ao periodo aquisitivo de 2211112014 à
22/lll20l9, a partir do dia 0l de Outubro de 2021 .

AÍÍ. 2 - Esta Portaria entra em vigor oesta data. revogada as

disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

EdiÍicio da Prefeitura Municipal de Rio Branco do lvaí, Estado do
Paraná, aos 01 dias do mês de outubro de2021.

PEDRO TÁBORDÁ DESPLANCHES
PreÍbito Municipal

Publicado porl
Jesiel Desplanches

Código ldentilicador:90464EF9

B§TADO DO PARANÁ
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE RIO BRÂNCO DO SUL

GABINETE DA PREFEITA
SORTEIO PÚBLICO PÀRA DEFINIÇÃO DA STIBCOMISSÁO

TÉCNICA, PARÁ JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TÉCMCAS, REF.ERENTES A LICITAÇÃO O.E SERI.IÇOS DE

PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA PREFEITURA
MU]VCIPAL DE RIO BRANCO DO §UL

A Prefeita Nlunicipal de Rio Branco do Sul, no uso de suas

atribuições, vem tomar público que, conforme determina o art. 10, §2"
da lei n" 12.23212010, no dia 05 de novembro de2021., as 09:00h, na
sede desta Prefeitura, será realizado o sorteio público visando a

formaçâo da subcomissão técnica que atuará na licitação eru epígrafe.

Abaixo, a lista dos proflssionais que participarão do sorteio:

l) ProÍisslonais vinculados a Prefeitura Municipal de Rio Branco
do Sul:

a) Keila Karina Borba - Bacharel em Comunicaçâs Social, com

habilitaçâo em Publicidade e Propaganda;

b) Milena Cecilia Colodel - Estudante em Tecnologia ern Marketing

Digital;

c) Elias Aparecido dos §antos - Trabalha na içea de Cornunicação
desde 2013, está lotado no Departamento de Comunicação desde
janeirol202l;

d) Cathiane Simões de Ollveira Kaminski - Bacharel em
Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo;

e) Ariane Camargo Chimanski - Bacharel em Comunicação Social,
com habilitação em Jornalismo.

Í) Àldo Edson Portes de França --Bacharel em Comunicação Social
e corn habilitação em Jomalismo.

2) Prolissionais sem vínculo com a Prefeitura Municipal de Rio
Branco do Sul:

a) Felipe Thiago Maciel - Bacharel em Comunicação Social - com
habilitaçâo em Publicidade e Propaganda;

b) Geovane Rodrigues Barreiro -' Bacharel em Comunicação Social

- com habilitação em Rádio e Televisão.

c) Arderson Cristiano Rocha - Bacharel em Comunicação Social
com Habilitação em Jornalismo

INFORMAÇÔES: poderão ser obtidas pessoalmente junto ao

Departamento de Compras e Licitações, na Rua Horacy Santos no 222,
Centro, Rio Branco do Sul/PR ou pelo telefone (41) 3973-8083, das

08:00h as 12:00h e das 13:00h às 17:00h.

Gabinete da Prefeita do Municipio de Rio Branco do Sul, em 15 de

outubro de 2021 -

KARIME FAYÁD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Leandro do Nascimento Grudila

Código Identifi cador:F5 BD9A39

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N'5.974/2fi27

"Dispõe sobre o procedimento de dação, previsto na
Lei Complementar n' I .27 5i202 1 - Código Tributário
Municipal. "

KARIME FAYAD, PRI,FEITA DO MUNICÍPIO DE RIO
BRÀNCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ no uso das suas

atribuições legais, com fulmo na Lei Orgânica do lr'Íunicípio. nos

artigos74,IV e VIi, e dos artigos 302 e 303 da Lei Complementar no

1.27 5 12A21 - Código Tributário Municipal,

DECRETÀ:

Art. l' O presente decreto regula o procedimento de daçào em
pagamento no Município de Rio Branco do Sul, que possibilira a

aceitação por parte da Administração Fazendária de bens imóveis para

que sejam solvidas obrigações inscritas ou não em Divida Ativa. na

forma da lei.

Àrt. 2" O procedimento de dação em pagamento se dará por iniciativa
do devedor, que deverá demonstrar o seu interesse de forma
inequívoca e por escrito, conforme formulário próprio, a ser fomecido
pela Secretaria de Finanças, especificando quais débitos pretende

solver, se pessoa juÍidica, acompanhada da documentação de

constituição da pesst'ra jurídica com as respectivas alteraçÔes que

permitam identificar seus responsáveis legais ou «locumento de
identificaÇão de pessoa fisica ou ainda documento do procurador

legalmente habilitado, e pessoa fisica, de documentação pessoal. bem

como apresentar toda a documentação relativa ao bem imóvel- ou bens

imóveis, que pretende utilizar para tanto, certidões de inteiro teor e de

ônus reais, se for o caso, operando-se neste ato os efeitos previstos no

artigo 303 da Lei Complementar no l'275/2AZL


