
PREFEITURA DO MUNICIPrc DE RENASCENçA

LEI N'1.750, DE t2 DE AGOSTO DE 2021

Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito
do Município de Renascença; Íixa o limite máximo para a
concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de
previdência de que trata o 2rt. 4A da Constituição Federal;
autoriza a adesâo a plano de benefícios de previdência
complementarl 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

Art. Lo. Fica instituído, no âmbito do Município de Renascença, o Regime
Previdência Complementar - RPC, a que se referem os § 14, 15 e 16 do artigo 40
Constituição Federal.

§1'. O valor dos beneficios de aposentadoria e pensão devido pelo Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e membros de
quaisquer dos poderes, incluídas suÍls autarquias e fundações, que ingressarem no serviço
público do Município de Renascença a partir da data de início da vigência do RPC de que trata
esta Lei, não poderá superar o limite miíximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social - RGPS.

§2'. A implementação do Regime de Previdência Complementar se dará por meio da
adesão, pelo Ente Federativo, na qualidade de Patrocinador, a Plano de Benefícios administrado
por Entidade Fechada de Previdência Complementar, mediante aprovação de Convênio de
Adesão pela autoridade competente.

Art.2". O Município de Renascença é o patrocinador do plano de beneficios do Regime
de Previdência Complementar de que trata esta Lei e será representado pelo Chefe do Poder
Executivo, o qual poderá delegar esta competência.

Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo compreende poderes
para a celebração de convênio de adesão e suas alterações, retirada de patrocínio, transferência
de gerenciamento e para manifestação acerca da aprovação, da alteração ou saldamento de
plano de beneficios de que trata esta Lei e demais atos correlatos.

AÉ. 3' O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei terá vigência e

será apiicado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer dos

poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público apartt da

data de vigência da publicação da autorização, pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei,
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Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão do patrocinador ao plano
de beneficios previdencirário administrado pela entidade fechada de previdência complementar.

Art. 4o. A partir do início de vigência do Regime de Previdência Complementar de que
trata esta Lei, independentemente da inscrição do servidor como participante no plano de
beneficios oferecido, aplicar-se-á o limite miíximo dos beneficios pagos pelo RGPS, de que
trata o art- 40 da Constituição Federal, às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo
RPPS aos segurados definidos no § 1" do art. 1o.

Art. 5o. Os servidores e membros definidos no § 1" do art. 1o desta Lei que tenham
ingressado no serviço público até adataanterior ao início da vigência do Regime de Previdência
Complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC, na forma a ser
regulada por lei específic4 a ser apresentada no príLzo miíximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da vigência do Regime de Previdência Complementar.

Parâgrafo único. O exercício da opção a que se refere o caput deste artigo é irrevogável
e irretratavel, devendo observar o disposto no art. 4o desta Lei.

CAPÍruLO TI
DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seção I
Das Linhas Gerais do Plano de Beneficios

Art. 6'. O plano de beneficios previdenciário estará descrito em regulamento,
observadas as disposições das pertinentes Leis Complementareso e dos normativos decorrentes
desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, obrigatoriamente, a todos os servidores de trata
o art. 3o desta Lei.

Art.7". O Município de Renascença somente poderá ser patrocinador de plano de
beneficios estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos beneficios programados
tenham seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do participante,
inclusive na fase de percepção de beneficios, considerando o resultado líquido de sua aplicaçáo,
os valores aportados, resgatados e/ou portados e os beneficios pagos.

§ 1' O plano de que trata o capút deste artigo deverá prever beneficios não programados
que:

I - assegurem pelo menos, os beneficios decorrentes dos eventos invalidez e morte do
participante; e

II - sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do
participante.

§ 2'Na gestão dos beneficios de que trata o § 1'deste artigo, o plano de beneficios
previdenciários poderá prever a contratação de coberfura de risco adicional junto à sociedade
seguradora, desde que tenha custeio específico.

PREFETTURA DO MUNICíP|o DE RENASGENçA - PR
cNPJ 76.205.681 /0001 -96



§ 3" O plano de que trata o caput deste artigo poderá preveÍ cobertura de sobrevivência
do assistido, desde que contratadajunto à sociedade seguradora.

Seção iI
Do Patrocinador

AÉ. 8'. O Município de Renascença é o responsável pelo aporte de contribuições e pelas
transferências das contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de beneÍicios
previdenciário, observado o disposto nesta Lei, na legislação aplicár.el" no convênio de adesão,
no regulamento e no Estatuto da Entidade Fechada de Previdência Complementar.

§ 1" As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas, de forma
centralizada, pelos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, e em hipótese alguma
poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes.

§ 2" O Município de Renascença será considerado inadimplente em caso de
descumprimento. por quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, de qualquer
obrigação prevista no convênlo de adesão e no regulamento do plano de beneficios.

§ 3" Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades previstas nesta Lei e na
legislação aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas àatualização e aos
acréscirnos, nos termos do regulamento do respectivo plano de beneflcios.

Art. 9o. Deverão estar previstas, expressamente, no convênio de adesão ao plano de
beneficios a<lministrado pela entidade de previdência complementaÍ, cláusulas que estabeleçam
no mínimo:

I - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto patrocinador, em
relação a outros patrocinadores; instituidores. averbadores: planos de beneficios e entidade de
previdência;

II - as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão
contratual do plano de benef,cios previdenciário.

Seçâo III
Dos Participantes

Arú. 10. Poderão aderir ao Plano de Beneficios de que trata esta Lei todos os servidores
tituiares de cargos efetivos do Municipio de Renascença, incluídas suas autarquias e fundações.
desde que:

I - tenham ingressado no serviço público após a data de vigência da publicação de
aprovação, pela autoridade competente, do Convênio de Adesão do Patrocinador ao Plano de
Beneficios previdenciário adrninistrado pela Entidade Fechada de Previdência Complementar:

II * tenham ingressado no sewiço público antes da data de vigência da publicação de
aprcrvação, pela autoridade t'iscalizadora competente, do Convênio de Adesão do Patrocinador
a Plano de Beneficios prer.idenciário administrado por Entidade Fechada de Previdência
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Complementar e optado por transacionar de regime, na forma definida no artigo 40, §16, da
Constituição Federal e artigo 5o desta Lei; ou,

III - tenham ingressado no serviço público antes da data de vigência da publicação de
aprovação, pela autoridade competente, do Convênio de Adesão do Patrocinador a Plano de
Beneficios previdenciario administrado por Entidade Fechada de Previdência Complementar e
declararem ciência de que não farão jus às contribuições do Patrocinador.

Art. 11. Os servidores de cargo efetivo referidos no inciso II do artigo 10 poderão,
mediante prévia e expressa opção, de forma imetratível, aderir ao Regime de que trata esta Lei,
passando a ser observado, neste caso, o limite máximo estabelecido para os beneficios do
Regime Geral de Previdência Social quando da concessão de aposentadorias e pensões pelo
Regime Próprio de Previdência Social.

Parágratb único. O limite previsto no caput será aplicado também às futuras
contribuições do servidor para o Regime Próprio de Previdência Social, e não será devida pelo
Ente Federativo ou por suas autarquias e fundações, qualquer contrapartida referente ao valor
dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite máximo estabelecido
para os beneficios do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 12. Poderá pennanecer inscrito no respectivo plano de beneficios o participante
que:

I - esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta
daUnião, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades
de economia mista;

II - esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem

recebimento de remuneração, inclusive pam o exercício de mantado eletivo em qualquer dos

entes da federação;
III - optar pelo beneficio proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do

regulamento do plano de beneficios.

§ 1" O regulamento do plano de beneficios disciplinaráas regms paraamanutenção do
custeio do plano de beneficios, observada a legislação aplicável.

§ 2o Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a responsabilidade do
patrocinador em recolher junto ao cessioniírio e repassar a contribuição ao plano de beneficios,
nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo patrocinador, na forma definida no
regulamento do respectivo plano.

§ 3o Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador arçará com a sua

contribuição ao plano de beneficios.

§ 4" O patrocinador arcará com a sua contribuição somente quando o afastamento ou a

licença do cargo efetivo se der sem prejuízo do recebimento da remuneração.

Art. 13. Os servidores e membros referidos no art. 3o desta Lei, com remuneração

superior ao limite máximo estabelecido para os beneficios do Regime Geral de Previdência
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Social, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de beneffcios de previdência
complementar desde adaÍade entrada em exercício.

§ 1'É facultado aos servidores e membros referidos no caput deste artigo manifestarem
a ausência de interesse em aderir ao plano de beneÍícios patrocinado pelo Município de
Renascenç4 sendo seu silêncio ou inércia, no pr.aza de noventa dias após sua inscrição
automática na forma do caput deste aÍigo, reconhecida como aceitação titcitaà inscrição.

§ 2" Na hipótese de a manifestação de que trata o § 1o deste artigo ocorrer no prazo de
até noventa dias da data da inscrição automática, fica assegurado o direito à restituição integral
das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido de aÍulação atualizadas
nos termos do regulamento.

§ 3'A desistência da inscrição prevista no § 1o deste artigo e a restituição prevista no
§2o deste artigo não constituem resgate.

§ 4o No caso de desistência da inscrição prevista no § 1" deste artigo, a contribuição
aportada pelo patrocinador sená devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da
devolução da contribuição aportada pelo participante.

§ 5o Sem prejuízo ao pÍar,o para manifestação da ausência de interesse em aderir ao
plano de beneficios, fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o
cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de beneficios.

Seção IV
Das Contribuições

Art. 14 As contribuiçôes do patrocinador incidirão sobre a base de cálculo das
contribuições ao RPPS estabelecidas na Lei 828, de 10 de setembro de2004, que exceder o
limite máximo dos beneficios pagos pelo Regime Geral de Preüdência Social, observado o
disposto no inciso XI do aÍt.37 da Constituição Federal.

§ 1' A alíquota da contribuição do participante sená por ele definid4 observado o
disposto no regulamento do plano de beneficios e incidirá sobre a base de cálculo das
contribuições ao RPPS estabelecidas na Lei no 828, de 10 de setembro de 20A4.

§ 2'Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou adicionais, de caráter
volunüírio, sem contrapartida do Patrocinador, na forma do regulamento do plano de beneficios.

§ 3". O Patrocinador poderá, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do plano,
antecipar o pagamento das contribuições de sua responsabilidade-

Aú. 15. O patrocinador somente se responsabiltzará por rcalízar contribuições em
contrapartida as contribuições normais dos participantes que atendarn, concomitantemente, às

seguintes condições:
I - sejam segurados do RPPS, na forrra prevista no art. 1" ou art. 5o desta Lei; e
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II - recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite máximo a que se refere o

afi. 4o desta Lei, observado o disposto no inciso XI do art.37 da Constituição Federal.

§ 1" A contribuição do patrocinador será paritaria à do participante sobre a parcela que
exceder o limite máximo a que se refere o parágrafo único do art. 1o desta Lei.

§ 2o Observadas as condições previstas no § 1" deste artigo e no disposto no
regulamento do plano de beneficios, a contribuição do patrocinador não poderá exceder ao
percentual de l4oÂ (quatorze por cento), sobre a parcela que exceder o limite miíximo a que se
refere o art.4" desta Lei.

§ 3o Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas nos incisos I e II do
caput deste artigo não terão direito à contrapartida do Patrocinador.

§ 4'Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador deverárealizar o
repasse das contribuições descontadas diretamente da remuneração ou subsídio dos
participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não enquadrados no inciso II
deste artigo, estejam inscritos no plano de beneficios.

Art. 16. A entidade fechada de previdência complementar administradora do plano de
beneficios manterá controle individual das reservas constituídas em nome do participante e

registro das conkibuições deste e das dos patrocinadores.

Seção V
Do Processo de Seleção da Entidade

Art. 17. A escolha da entidade fechada de previdência responsável pela administração
do Plano de Beneficios será precedida de processo seletivo conduzido com impessoalidade,
publicidade e transparência e que contemple requisitos de qualificação técnica e economicidade
indispensáveis à garantia da boa gestâo dos planos de beneficios.

§ 1" A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesão, com
vigência por prazo indeterminado.

§ 2" O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com outros Entes
Federativos desde que seja demonstrado o efetivo cumprirnento dos reqúsitos estabelecidos no
caput deste artigo.

CAPÍTULO ru
DISPOSIÇÕES Fniats E TRANSTTORTAS

Art. 18. O Poder Executivo poderá instituir um Comitê de Assessoramento de

Previdência Complementar (CAPC) nos termos da legislação vigente e na formaregulamentada
pelo Município de Renascença.
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§1" Compete ao CAPC acompanhar a gestão dos planos de previdôncia complementar,
os resultados do plano de beneficios, recomendar a transferência de gerenciamento, além de
outras atribuições e responsabilidades em caráter consultivo, definidas em regulamento.

§2" O CAPC terá composição de no máximo 4 (quatro) membros e será paritíria entre
representantes dos participantes e assistidos, e do patrocinador, cabendo a este a indicação do
conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade.

§3' Os membros do CAPC deverão ter formação superior completa, e atender aos
requisitos técnicos mínimos e experiência profissional definidos em regulamento.

Art. 19. As nomeações de novos servidores de cargo efetivo do Município de
Renascença que possuam o subsídio ou a remuneração do cargo acima dos valores do limite
máximo estabelecido para os beneÍicios de aposentadorias e pensões do Regime Geral de
Previdência Social, ficam condicionadas ao início da vigência do Regime de Previdência
Complementar previsto na forma do art. 3o desta Lei, ressalvadas as nomeações das iíreas de

educação, saúde e segurança.

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte, a título de adiantamento
de contribuições futuras, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em parcela
única ou parcelados, à Entidade Fechada de Previdência Complementar mencionada no § 2o do
artigo l'.

Art.21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

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

Idair
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no Inciso II, deve ser anexado documento de carga horiíLr:ia semanal de
habalho, com infonmação dos horários e distribuição de atividades
emitido pelo respectivo órgào.
IV - Declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado.
V - Certidão negativa de antecedÊntes criminais fornecida pelos
cartórios judiciais federal e estadual do domicilio onde o candidato
tenha 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-AntiHBC
Il* Anti HBS
III- Anti HCV
lV * 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 Clinico, com a informação do local e

horririo do exame.

4. Não ocorretrdo 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 classiÍicados,
desde que requeira este reposicionamento.

6. Este Editai entra em vigor na daa 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 ünte
e um, 60" âno de Emâncipação.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentiÍicador:89 1 D3EE3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N'273, DE 12 DE AGOSTO DE,2O2I

Nomeia Comissâo Examinadora do Processo Seietivo
Simplificado paÍa contratação temporária de Auxiliar
de Serviços Gerais - A, Médico Veteriniirio e
Professor.

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

RE§OLVE:

Art. 1" 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 primeira, compo§ta pelo§ seguintes

servidores:

Senidor Mrtícula Csrgo

Sirletre Terezinha Cotritrck Valatrdro 959-8 PmÍbssoÍa

a Dcbiasi da CostÊ 905-9 Nutticionisla

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

Ârt. 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, 60o ano de Emancipação.

IDALIR JOÁO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldenúificador:BC9050BC

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

Altera o aÍigo 148 do Código Tributário Municipal e

dá outras providências.

Á C,imara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, Prefeito de
Renascença, sanciono a segttinte,

LEI

Àrt. 1". Fica alterado o artigo 148 da Lei Complementar n' 02, de l0
de outubro de l99l - Código Tributrírio Municipal, que passa a
vigorar com a segu.inte redação:

"ÁrÍ. 148 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas nesta Lei,
o recolhimento dos tributos municipais após o vencimento, implicara
na aplicação de multa de 0,15% (quinze centésimos percentuais) ao
dia, calculado sobre o valor do lançamento, até o limite de l0'% (dez
por cento), acrescido de juros moratórios de l%o (um por cento) ao
mês.

Parágrafo único - Os débitos tributários de qualquer natureza,
inclusive os inscritos em dívida atiya serão atualizados pelo mesmo
índice de coteção do Yalor Básico de Referência - WR, do
Município de Renascença.

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

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

vinte e um,60o ano de emancipação.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Publicado por:
T-balía Zappello da Silva

Código Identifi cador: 65 6FF5CF

GÀBINETE DO PREFETTO
LEr N" 1.750,D8 12 DE AGOSTO DE 2O2t

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; a:utoriza a adesão a plano
de beneficios de previdência complementar; e dá
outras providências.

Á Cômara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, PreJ'eito de

Renascença, sanciono a seguinte,

LEI:

CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
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Art. 1". Fica instituído, no âmbito do Município de Renascença, o
Regime cle Previdência Complementar - RpC, a que se referem os §
14, i5 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal.

§1". O valor dos beneficios de aposentadoria e pensâo devido pelo
Regime Próprio de Previdência Social - RppS aoJservidores públicos
titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes,
incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço
público do Município de Renascença a partir da data de início da
vigência do RPC de que trata esta Lei, não poderá superar o limite
máximo dos beneficios pagos pelo Regime Geral de Preüdência
Social - RGPS.

§2". A implementação do Regime de Previdência Complementar se

dzrá por meio da adesão, pelo Ente Federativo, na qualidade de
Patrocinador, a Plano de Beneficios administrado por Entidade
Fechada de Previdência Complementar, mediante aprovação de
Convênio de Adesão pela autoridade competente.

Art.2o. O Município de Renascença é o patrocinador do plano de
beneficios do Regime de Previdência Complementar de que trata esta
Lei e será representado pelo Chefe do Poder Executivo, o qual poderá
delegar esta competência.

Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo
compreende poderes para a celebração de convênio de adesão e suas
alterações, retirada de patrocinio, transferência de gerenciamento e
para menifestação acerca da aprovação, da alteração ou saldamento de
plano de beneficios de que trata esta Lei e demais atos correlatos.

Art. 3o O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei
terá vigência e será aplicado aos seryidores públicos titulares de
cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, inclúdas suas
autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público a partir da
data de vigência da publicação da autorização, pelo órgão Íiscalizador
de que trata a Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, do
convênio de adesão do patrocinador ao plano de beneficios
previdenciário administrado pela entidade fechada de previdência
complementar.

Art. 4o. A partir do início de vigência do Regime de Previdência
Complementar de que trata esta Lei, independentemente da inscrição
do servidor como participante no plano de beneficios oferecido,
aplicar-se-á o limite máximo dos beneficios pagos pelo RGPS, de que
trata o art. 40 da Constituição Federal, às aposentadorias e pensões a

serem concedidas pelo RPPS aos segurados definidos no § 1" do aÍ.
1".

Art. 5'. Os servidores e membros defilidos no § 1o do art. 1o desta Lei
que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início
da ügência do Regime de Previdência Complementar poderão,
mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC, na forma a ser
regulada por lei específica, a ser apresentada no prazo miiximo de 180
(cento e oitenta) dias, contado da vigência do Regime de Previdência
Complementar.

Parágrafo único. O exercício da opção a que se refere o caput deste

artigo é irrevogável e irretratável, devendo observar o disposto no art.
4o desta Lei.

CAP1TULOII
DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seção I
Das Linhas Gerais do Plano de BeneÍicios

Art. 6". O plano de beneficios previdenciário estará descrito em

regulamento, observadas as disposições das pertinentes Leis

Complementares, e dos normativos decorrentes desses diplomas

legais, e deverá ser oferecido, obrigatoriamente, a todos os servidores

de trata o art. 3o desta Lei.

Art. 7n. O Município de Renascença somente poderá ser patrocinador

deÍinida, cujos beneficios programados teúam seu valor
permanentemente ajustado à reserva constifuída em favor do
participante, inclusive na fase de percepção de beneficios,
considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores
apoftados, resgatados e/ou portados e os beneficios pagos.

§ l'O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever beneficios
não programados que:
I - assegurem pelo menos, os beneficios decorrentes dos eventos
invalidez e morte do participante; e

II - sejam esfuhrrados unicamente com base em reserva acumulada
em favor do participante.

§ 2'Na gestão dos beneficios de que trata o § l'deste artigo, o plano
de beneflcios previdencirârios poderá prever a contratação de cobertura
de risco adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha
custeio específico.

§ 3" O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura
de sobrevivência do assistido, desde que contratadajunto à sociedade
seguradora.

Seção II
Do Patrocinador

Art. 8o. O Muuicipío de Renascença é o responsável pelo aporte de
contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos
seus servidores ao plano de beneflcios previdenciário, observado o
disposto nesta Lei. na legislação aplicável, no convênio de adesão, no
regulamento e no Estatuto da Entidade Fechada de Previdência
Complementar.

§ l" As contribuições deüdas pelo patrocinador deverão serpagas, de
forma centralizada, pelos poderes, incluídas suas autarquias e

fundações, e em hipótese alguma poderão ser superiores às

contribuições normais dos paúicipantes.

§ 2" O Município de Renascença será considerado inadimplente em
caso de descumprimento, por quaisquer dos poderes, incluídas suas
autarquias e fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de
adesão e no regulamento do plano de beneficios.

§ 3' Sem prejuizo às demais penalidades e responsabilidades previstas
nesta Lei e na legisiação aplicável, as contribuições recoihidas com
atraso estârão sujeitas à atualização e aos acréscimos, nos termos do
regulamento do respectivo plano de beneficios.

Art. 9'. Deverão estar previstas, expressamente, no convênio de
adesão ao plano de beneficios administrado pela entidade de
previdência complementar, cláusulas que estabeleçarn no mínimo:
I - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto
patrocinador, em relação a outros patrocinadores; instituidores.
averbadores; planos de beneficios e entidade de previdência;
II - as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou
rescisão contratual do plano de beneficios previdenciiirio.

Seção lll
Dos Participantes

Art. 10. Poderão aderir ao Plano de Beneficios de que trata esta Lei
todos os servidores titulares de cargos efetivos do Município de
Renascença, incluídas suas autarquias e fundações, desde que:

I - tenham ingressado no serviço público após a data de vigência da

publicaçâo de aprovação, pela autoridade competente, do Convênio de

Adesão do Patrocinador ao Plano de Beneffcios previdenciário
adminisúado pela Entidade Fechada de Previdência Cornplementar;

II - tenham ingtessado no serviço público antes da data de vigência da

publicação de aprovação, pela autoridade fiscalizadora competente, do

Convênio de Adesão do Patrocinador a Plano de Beneficios
previdenciário administrado por Entidade Fechada de Previdência
Complementar e optado por transacionar de regime' na forma definida
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III - teúam ingressado no seryiço público ântes da data de vigência
da publicação de aprovação, pela autoridade competente, do Convênio
de Adesão do Patrocinador a Plano de Beneficios previdenciário
administrado por Entidade Fechada de Preüdência Complementar e
declararem ciência de que não farão jus às contribuições do
Patrocinador.

Art. 11. Os servidores de cargo efetivo referidos no inciso II do artigo
10 poderão, mediante préüa e expressa opção, de forma irretratável,
aderir ao Regime de que trata esta Lei, passando a ser observado,
neste caso, o limite máximo estabelecido para os beneficios do
Regime Geral de Preüdência Social quando da concessão de
aposentadorias e pensões pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo único. O limite previsto no caput será aplicado também às
futuras contribuições do servidor para o Regime Próprio de
Preüdência Social, e não será devida pelo Ente Federativo ou por suas
autarquias e fundações, qualquer contrapartida referente ao valor dos
descontos já efetuados sobre a base de conkibuição acima do limite
miíximo estabelecido para os beneficios do Regime Geral de
Preüdência Social.

^rt. 
lZ, Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de beneficios

o participante que:
I - esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista;
II - esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente,
com ou sem recebimento de remuneração, inclusive para o exercício
de rnantado eletivo em qualquer dos entes da federação;
III - optar pelo beneficio proporcional diferido ou autopabocínio, na
forma do regulamento do plano de beneficios.

§ I'O regulamento do plano de beneficios disciplinará as regras para
a manutençâo do custeio do plano de beneficios, observada a
lesislação aplicável.

§ 2' Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a
rêsponsabilidade do patrocinador em recolher junto ao cessionário e

repassar a contribuição ao plano de beneÍicios, nos mesmos níveis e
condições que seriam deüdos pelo patrocinador, na forrna definida no
regulameato do respecúvo plano.

§ 3" FlàVCndo ces§ão com ônus para o cedente, o patrochador arcara
com a sua contribuição ao plano de beneficios.

§ 4" O patrocinador arcará com a sua contribuição somente quando o
afastarnento ou a licença do cargo efetivo se der sem prejuízo do
recebirnento da remuneração.

Art. 13. Os servidores e membros referidos no art. 3o desta Lei, com
remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os

beneficios do Regime Geral de Previdência Social, serão

automaticamente inscritos no respectivo plano de beneffcios de
previdência complementar desde a data de entrada em exercicio.

§ 1" É facultado aos servidores e membros referidos no caput deste
artigo manifestarem a ausência de interesse em aderir ao plano de
beneÍícios patrocinado pelo Município de Renascença, sendo seu

silêncio ou inércia, no prazo de noventa dias após sua inscrição
automática na forma do caput deste artigo, reconhecida como
aceitação trácita à inscrição.

§ 2" Na hipótese de a manifestação de que úata o § I'deste artigo
ocoÍrer no prazo de até noventa dias da data da inscrição automática,

fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições
vertidas, a ser pâga em até sessenta dias do pedido de anulação

atualizadas nos teÍmos do regulamento.

§ 3'A desistência da inscrição prevista no § lo deste artigo e a

restituição prevista no §2'deste artigo não constituem resgate.

§ 4'No caso de desistàrcia da inscrição prevista no § I" deste artigo, a

fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da cootribuiçâo
aportada pelo participante.

§ 5' Sern prejuizo ao prazo para manifestação da ausência de interesse
em aderir ao plaoo de beneficios, fica assegurado ao participante o
direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua
inscrição, nos termos do regulamento do plano de bençficios.

Seção IV
Das Contribuições

Art, 14 As contribuições do patrocinador incidirão sobre a base de
cálculo das contribuições ao RPPS estabelecidas na Lei 828, de l0 de
setembro de 2004, que exceder o limite miíximo dos beneficios pagos
pelo Regime Geral de Preüdência Social, observado o disposto no
inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.

§ l'A alíquota da contribuição do participante será por ele definida,
observado o disposto no regulamento do plano de beneÍicios e incidinâ
sobre a base de ciílculo daq contribúções ao RPPS estabelecidas na
Lei n" 828, de 10 de setembro de2004.

§ 2" Os participantes poderão realizar conkibuições facultativas ou
adicionais, de caráter voluntiírio, sem contrapartida do Patrocinador,
na forma do regulamento do plano de beneficios.

§ 3". O Patrocinador poderá, com o objetivo de garantir a
sustentabilidade do plano, antecipar o pagamento das contribuições de
sua responsabilidade.

Art. 15. O pakocinador somente se responsabilizxâ por realizu
contribuições em conhapartida as contribuições normais dos
participantes que atendam, concomitantemente, às seguintes
condições:
I - sejam segurados do RPPS, na forÍna preüsta no art. lo ou art. 5o

desta Lei; e

II - recebam subsídios ou remuneraçâo que exceda o limite máximo a
que se refere o art. 4" desta Lei, observado o disposto no inciso XI do
art.37 da Constituição Federal.

§ l' A contribüção do patrocinador será parit,ária à do participante
sobre a parcela que exceder o limite máúmo a que se refere o
pariryrafo único do art. 1" desta Lei.

§ 2'Observadas as condições preüstas no § l" deste artigo e no
disposto no regulamento do plano de beneficios, a contribuição do
patrocinador não poderá exceder ao percentual de l4o/o (quatorze por
cento), sobre a parcela que exceder o limite máximo a que se refere o

art. 4o desta Lei.

§ 3'Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas
nos incisos I e tI do caput deste aÍigo não terão direito à contrapartida
do Patrocinador.

§ 4o Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador
deverá realizar o repasse das contribuições descontadas diretamente
da remuneração ou subsídio dos participantes a ele vinculados,
inclusive daqueles que, embora não enquadrados no inciso II deste
artigo, estejam inscritos no plano de beneficios.

Art. 16. A entidade fechada de previdência complementâr
administradora do plano de beneficios manterá controle individual das

reservas constituídas em nome do participante e registro das

contribuições deste e das dos patrocinadores.

Seção V
Do Processo de Seleção da Entidade

Art. 17. A escolha da entidade fechada de previdência responsável

pela administração do Plano de Beneficios será precedida de processo

seletivo conduzido com impessoalidade, publicidade e transparência e

que contemple requisitos de qualiÍicação técnica e economicidade
indispensáveis à garantia da boa gestão dos planos de beneficios.
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§ l' A relação jurídica com a entidade será forrnalizada por convênio
de adesão, com vigência por prâzo indeterminado.

§ 2'O processo seletivo poderâ ser realizado ern cooperação com
outros Entes Federativos desde que seja demonstrado o efetivo
cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo.

CAPÍTULOM
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. lt. O Poder Executivo podení instituir um Comitê de
Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC) nos termos da
legislação vigente e na forma regulamentada pelo Município de
Renascença.

§1' Compete ao CAPC acompanhar a gestão dos planos de
preüdência complementar, os resultados do plano de beneficios,
recomendar a transferência de gerenciamento, além de outras
atribuições e responsabilidades em caráter consultivo, definidas em
regulamento.

§2" O CAPC 1s6 çemposiÇão de no mrídmo 4 (quaho) membros e
será paritiiria entre representantes dos participantes e assistidos, e do
patrocinador, cabendo a este a indicação do conselheiro presidente,
que terá, além do seu, o voto de qualidade.

§3" Os membros do CAPC deverão ter formação superior completa, e
atender aos requisitos técnicos minimos e experiência profissional
defi nidos an regulamento.

Aú. 19. As nomeações de novos servidores de cargo efetivo do
Município de Renascença que possuÍrm o subsídio ou a remuneração
do cargo acima dos valores 69 limite máximo estabelecido paÍa os
beneficios de aposentadorias e pensões do Regime Geral de
Previdência Social, ficam condicionadas ao início da vigência do
Regime de Previdência Complementar previsto na forma do art. 3o

desta Lei, ressalvadas as tromeações das áreas de educação, saúde e

§eguraoç4.

Aú. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte, a título
de adiantamento de contribuições futuras, limitado ao valor de R$
50,000,00 (cinquenta mil reais), em parcela única ou parcelados, à
Entidade Fechada de Previdência Cornplementar mencionada no § 2"
do artigo 1".

Art 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Renascença, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e
vinte e um, 60" ano de emancipaçiio.

IDAIR JOÃO ZANELLA
Prefeito
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REFERENTE AO CONTRATO ADMNISTRATIVO N" 137/202I
PROCES§O: TOMADA DE PREÇOS N " 07/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL E

CONSTRUTORA TANGARA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA

Com fundamento no Artigo 57, § l', da Lei Federal 8.666/93, fica
prorrogado até o dia 04lll/2021 o prazo de execução, e 04llll20Zl a
vigência contido na cláusula quarta do Contrato n 13712020
ASSINATURA : t 0 / 08 /202 l.
FORO: Comarca de Rebouças

(A) LEÁNDRO JÁSINSKI
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(4 WALTER ÁLEXSÁNDRO SILVA
Representante
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1'EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRÀTO 1461202O
PROCESSO: DISPEN§A DE LICITAÇÃO N. ZllZ0Z0
PARTE§I PREFEITURA MUMCIPAL DE RIO AZUL e IDS
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA
CLÁUST,LA PRIMEIRA
Por se tratar de Conhato de Prestação de Serviços Continuos, fica
prorrogado o prazo de vigência e de execução, contido na Clausula
Sexta, do Contato 14612020, por mais 12 (doze) meses, do dia
30/0812021 à 29/08/2022, embasado no Artigo 57, Inciso II, da Lei
Federal 8.666193.
ASSINATURA z 10108/2021.
FORO: Comarca de Rebouças

(Á) LEÁNDROf,ÁSINSKI
Prefeito Municipal

(Á) MÁURI CESÁRDENGO
Representante

Pubücado por:
Carla Flaiane da Silva
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DEPÀRTAMENTO DE LICITAÇÔES
AVISO DE PR.EGÃO ELETRONICO $NAII

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, toma público para o
conhecimento dos interessados, que se encontra abeno Pregão
ELETRÔNICO, no. 6312O21, do tipo menor preço por item. com data
de abeúura para o dia 25 de agosto de 2021, às 08h30min, cujo objeto
é O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÔES FUTURAS E
PARCELADAS DE TROFEUS E MEDALHAS QUE SERVIRÃO
DE PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
ORGANIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO ML'NICIPAI, arraves
da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas
comerciais ocorrerá a partir das 13h00min do dia 13/08/2021 àts

08h30min do dia25108/2021, início da fase de lances às 09:00 hn do
dia 25/OBl2O2l. O Edital e demais informações encontram-se
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no
Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482,no
horrírio das 8:00h às I lh e 45min e das 13h às l7h e nos endereços
eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https:/lbll.org.br/
partir do dia I 3 de agosto de 202 I .

Rio Azul, t2 de agosto de 2021.

LEÁNDRO JÁ§IN^§T
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva

Código Identifi cador:2D8DFCD7


