
PREFETTURA D0 MUNrCípro DE REilASCEilTçA

LEI N' 1757 DE 14 DB OUTUBRO DE 2021.

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal
de Meio Ambiente - CMMA e do Fundo
Municipal de Meio Ambiente - FMMA do
Município de Renascença e dá outras
providências.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Renascença sanciono a seguinte
Lei:

Capítulo I
Do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Art. lu - Fica criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Renascença - CMMA,
integrante do Sistema Nacional e Estadual do Meio Ambiente, com o objetivo de manter o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida.
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo
para as presentes e futuras gerações.

§ 1'O Conselho Municipal do Meio Ambiente é o órgão consultivo, deliberativo, normativo
e de assessoramento do Poder Executivo, no âmbito de sua competência, sobre as questões
ambientais propostas nesta e demais leis correlatas do município.

§ 2" O Conselho Municipal do Meio Ambiente terá como objetivo assessorar a gestão da
Política Municipal do Meio Ambiente, com o apoio dos serviços administrativos do Executivo
Municipal.

Art. 2o- O Conselho Municipal de Meio Ambiente deverá observar as seguintes diretrizes:
I - Interdisciplinariedade no trato das questões ambientais;
II - Participação comunitriria;
III - Promoção da saúde pública e ambiental;
IV - Compatibilização com as políticas do meio ambiente nacional e estadual;
V - Compatibilização entre as políticas setoriais e demais ações do governo;
VI - Exigência de continuidade, no tempo e no espaço, das ações de gestão ambiental:
VII - Informação e dirulgação obrigatória e permanente de dados, condições e ações

ambientais;
VIII - Prevalência do interesse público sobre o privado.

Art. 3'- Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente compete:
I - Propor diretrizes pata a Política Municipal do Meio Ambiente;
II - Colaborar nos estudos e elaboração dos planejamentos, planos, programas e ações de

desenvolvimento municipal e em projetos de lei sobre parcelamento, uso e ocupação do solo, plano

diretor e ampliação de area urbana;
III - Estimular e acompanhar o inventário dos bens que deverão constituir o patrimônio

ambiental (natuÍal, étnico e cultural) do Município;

PREFETTURA DO MUNICíPIo DE RENASCENçA - PR

cNPJ 76.205.681/0001 -96
r^{ F--^ /E^- /rê\ aEEô OeÍln



PREFEITURA D0 MUNrGlpto DE RENASCENçA

IV - Propor o mapeamento das areas críticas e a identificação de onde se encontram obras
ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras;

V - Avaliar, dehnir, propor e estabelecer noÍÍnas (técnicas e legais), critérios e padrões
relativos ao controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional
dos recursos ambientais, de acordo com a legislação pertinente, supletivamente âo Estado e à
União;

VI - Promover e colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção ambiental
do Município;

VII - Fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e defesa do meio
ambiente, sempre que for necessário;

Vm - Propor e acompanhar os programas de educação ambiental;
fX - Promover e colaborar em campanhas educacionais e na execução de programa de

formação e mobilização ambiental;
X - Manter intercâmbio com as entidades púbicas e privadas de pesquisa e atuação na

proteção do meio ambiente;
XI - Identificar e comunicar aos órgãos competentes as agressões ambientais ocorridas nos

municípios, sugerindo soluções reparadoras;
XII - Convocar as audiências públicas nos termos da legislação;
XIII - Propor medidas e projetos paÍa recuperaçáo dos recursos hídricos e das matas ciliares;
XfV - Proteger o patrimônio histórico, estético, arqueológico, paleontológico e paisagístico;
XV - Deliberar sobre qualquer matéria concernente às questões ambientais dentro do

território municipal e acionag quando necessario, os organismos federais e estaduais para a
implantação das medidas pertinentes à proteção ambiental local;

XVI - Incentivar a parceria do Poder Público com os segmentos privados para geraÍ eficácia
no cumprimento da legislação ambiental;

XVII - Sugerir vetos a projetos inconvenientes ou nocivos à qualidade de vida municipal;
XVm - Cumprir e fazer cumprir as leis, norÍnas e diretrizes municipais, estaduais e federais

de proteção ambiental;
XIX - Zelar pela divulgação das leis, nonnas, diretrizes, dados e informações ambientais

inerentes ao patrimônio natural, cultural e artiÍicial municipal;
)C( - Recomendar restrições a atividades agrícolas ou industriais, rurais ou urbanas, capazes

de p§udicar o meio ambiente;
XXI - Decidir, em instância de recurso, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo

órgão municipal de Meio Ambiente competente;
)Ofl - Criar mecanismos que incentivem a organizaçáo da sociedade civil em cooperativas,

associações e outras formas legais para democratizar a participação popular no Conselho do Meio
Ambiente;

XXm - Analisar e aprovar, anualmente, o plano de aplicação dos recursos do Fundo
Municipal de Meio Ambiente;

XXIV - Gerir e participar das decisões sobre a aplicação dos recursos destinados ao Meio
Ambiente através do Fundo Municipal de Meio Ambiente, propondo critérios paÍa a sua

programação e avaliando os programas, projetos, convênios, contratos e quaisquer outros atos que

serão subsidiados pelo mesmo;
XXV - Convocar ordinariamente a cada dois (02) anos, ou extraordinariamente, por maioria

absoluta de seus membros a Conferência Municipal Ambiental, que terâ a atribuição de avaliar a

situação da preservação, conservação e efetivação de medidas voltadas ao meio ambiente e, como

diretrizes a serem
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XXVI - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.

Art- 4" - O Conselho Municipal de Meio Ambiente do Município de Renascença será
constituído por no mínimo 10 (dez) conselheiros que formarão o colegiado, obedecenáo-se à
distribuição pantánaenhe Poder Público e Sociedade Civil Organizada, conforme indicação a ser
estabelecida no Regimento lnterno.

§ 1" Serão membros natos do Conselho Municipal de Meio Ambiente pelo menos um
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Câmara Municipal, assim como
representantes de entidades públicas federais, estaduais e municipais ligadas à questão ambiental
que tenham sede no Município.

§ 2'Os representantes da sociedade civil organizada obedecerão à rotatividade de 2 (dois)
anos, pefinitindo-se a recondução.

§ 3" O Conselho Municipal poderá instituir, sempre que necessário, câmaras técnicas em
diversas áreas de interesse, e ainda recorrer a tócnicos e entidades de notória especialização em
assuntos de interesse ambiental.

§ 4' Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) dois anos, podendo ser reeleitos
uma única vez.

§ 5" O exercício das funções de membros do Conselho será gratuito por se tratar de serviço
de relevante interesse público.

Art. 5"- A estrutura do Conselho será composta por um presidente, um vice-presidente, um
secretário executivo e colegiado, os três primeiros escolhidos dentre seus membros, conforme
estabelecido em Regimento Intemo.

Parágrafo único - Nos impedimentos do Presidente do CMMA assume o Vice- Presidente,

e, em última hipótese, será chamado ao exercício o Secretário.

Art. 6" - O Colegiado reunir-se-á em carétter ordinário e extraordinário, como dispuser o

Regimento Intemo do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

§ 1' O Colegiado poderá ser convocado extraordinariamente pelo seu Presidente ou por
solicitação de três (03) Conselheiros respeitando o Regimento Interno.

§ 2" Na ausência do Presidente do colegiado, este será substituído por conselheiro eleito,
presidindo esta sessão o conselheiro mais idoso entre os presentes.

§ 3" O colegiado se reunirá com o quorum mínimo de metade mais um de seus membros,

deliberando por maioria simples em primeira convocação e, em segunda com o número de

conselheiros presentes.

§ 4o As decisões do Colegiado serão formalizadas em Resoluções e outras deliberações,

sendo imediatamente publicada na imprensa oficial do Município ou em jornal local de grande

ou afixada em local de
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§ 5'Cada membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente terá o direito a um único voto
na sessão plenárra-

Art. 7o As sessões do Conselho serão públicas e os atos e documentos deverão ser
amplamente divulgados.

Art. 8" Poderá participar das sessões do Conselho, qualquer cidadão do Município de
Renascença, sem direito a voto.

Art. 9"- Dentro do prazo máximo de sessenta dias após sua instalação, o Conselho elaborará
seu Regimento Intemo, que será editado através de Decreto Municipal.

Parágrafo Único - A instalação do Conselho e a nomeação dos conselheiros ocorrerá no
praz;o máximo de noventa dias, contados a partir da data de publicação dessa lei.

Capítulo II -
Do Fundo Municipal de MeioAmbiente

Art. 10 - Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA do Município de
Renascença, com o objetivo de implementar ações destinadas a uma adequada gestão dos recursos
naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a
garantir um desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida da
população local.

Art. 11* Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente:
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 Meio Ambiente ou outro órgáo;
IV - receitas decorrentes do licenciamento ambiental promovido pela Secretaria Municipal

de MeioAmbiente;
V - doações de pessoas fisicas e jurídicas;
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 cobrançasjudiciais e extrajudiciais de áreas verdes, devidas

emrazáo de parcelamento irregular ou clandestino do solo;
XI - compensação financeira ambiental;
XII - outras receitas eventuais.

Parágrafo único - As receitas descritas neste artigo, serão depositadas em conta específica
do Fundo, mantida em instituição financeira oficial, administrada e gerida pela Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, conforme decisão do Conselho Municipal de Meio
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através do Plano de Aplicação dos recursos e suas contas submetidas à apreciação do mencionado
Conselho e do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 12 - Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente estabelecer as diretrizes,
prioridades e programas de alocação dos recursos do Fundo, em conformidade com a Política
Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais, através do Plano de
Aplicação de recursos.

Art. 13 - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão aplicados na execução
de projetos e atividades que visem:

I - custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente, exercidas
pelo Poder Público Municipal;

II - adquirir equipamentos ou implementos necessários ao desenvolvimento de programas
e/ou ações de assistência, proteção, preservação e recuperaçáo do meio ambiente;

III - financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não governamentais
que visem:

a) aproteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentado dos recursos naturais no Município;
b) o desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental;
c) o treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental;
d) o desenvolvimento de projetos de educação e de conscientizaçáo ambiental;
e) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento,

administração e controle das ações constantes na Política Municipal do Meio Ambiente;
Í) outras atividades, relacionadas à preservação e conservação ambiental, previstas em

resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Art.14 - Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente projetos
incompatíveis com a Política Municipal do Meio Ambiente, assim como com quaisquer norrnas
e/ou critérios de preservação e proteção ambiental, presentes nas legislações federal, estadual ou
municipal vigentes.

Art. 15 - As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não tratadas
nesta Lei, serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal do
MeioAmbiente.

Art. 16 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contriário, em especial a Lei Municipal n" 855, de 04 de julho de 2005 e Lei Municipal no 873, de
12 de dezembro de 2OA5.

Renascenç4 aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 60o ano

de emancipação.
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,,\ Pregoeira do Município de Realeza divulga clue Íbi considerada
DESERTO o Pregào Presencial N" 104i2021. cujo objcto é a
Aquisiçào tle uma Retroescavadeira. contbrme Convênio IvIAPA N"
9075{)512020. para integrar ii ti'ota municipal dc Realeza. devido ao
nào conrpare'cimento de interessados no CERTAME.

Realezii. l zl i1ç' Outuhro de 2021 .

DIANA BANíBERG
Pregoeira

Publicado por:
Claudia Grzegozeski

Código Identifi cador:B5C7CBCB

SECRETARIA NTTINICIPAL DE ADMINISTR{CÃO
TER }IO DE HO\TOLOG.A.CÀO

Consiilerando a decisào da comissão irtgrauru, considerando- que
segundo o pâÍecer da Âssessolia .lurídica o processo lramitou e seguiu
os r:iitames da le-uislaçiio perlinente. homologo o resultado da licitaçzio
na nrodirliclade de Pregào n'- 97 2{\21- cu-jo ob-ieto e a l--ormaçiio de
Registro dc Prcços para crcntual aquisiçào de C--amisetas para r)s

pro.ietus ila Redc lVlunicipal de Ensino clo iVlunicípio de Realeza.. em
lnvor da(s) empresa(s) relacionada(s) no resultado da licitaçào-
ad.judicando em Íàr'or da(s) rnesrnals) para qr:e produza seus eÍêitos
legais.

Realeza. aos quatorze clias cle outubro de 202 I

IJÍO,4CYR OLDRA
Prclcito em llxercíciti

Publicado por:
Claudia Grzegozeski

Código Identificador: 8C1 2487 C

SECRETARIA MT'NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

ABERTURA: DI.À: 2?/09/202I ÀS 08:30 HORÀS.

oBJETO: FORMAÇÃO Df, REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUTSIÇÃO DE CAMISETÂS PARÀ OS
PROJETOS DA REDE MIÀICIPAL DE ENSINO DO
MI]NICÍPIO DE RE,ALEZA.

@:
.FINNO TEXTIL LTDA, LOTE 1, COM VALOR TOTAL GERAL
DE RS 42.75O,A0 (QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E
CTNQÚENTA REAIS)

REALEZA" AOS VINTE E SETE DIAS DE SETEMBRO DEZOZI

DIANÀ BÁMBERG
Pregoeira

Publicado por:
Claudia Grzegozeski

Código ldentifi cador:2E6EC53A

SECRETÀRIA MUNICIPAL DE ADMIMSTRAÇÃO
E.XTRÀTO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATTVO DE FORNECIMENTO N"
44412421
CONTTATANTE. iúUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: FINNO TEXTIL LTDA
OgJEfO, Formação de Registro de Preços para eventual aquisição

de Camisetas para os projetos da Rede Municipai de Ensino do
À /-..^:^i-:^ Ã- D ^-l^-o

REFERENTE LICITAÇÃO Pregão No 9712021
YÂLOR TOTÀL: R$42.750,00 (Quarenta e Dois Mil, Setecentos e
Cinqüenta Reais)
DATA DA ASSINATIIRA : 14/ fi /2O21

Publicado por:
Claudia Grzegozeski

Código ldentifi cador:BFBED52C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITUR{ MUNIC IPAL DE RENASCENÇA

ASSISTÊNCIA SOCTAL
RESOLUÇÃO N'003t2021 - CMDPD

CONSELIIO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
LEI MUNICIPAL N" IO35 DE IO Df, DE,ZEMBRO DE 2008.

RENASCENÇA - PARÀNÁ

RESOLUÇÃO N" o2i2o21

Dispõe sobre tr não realizaçào da Contêrência
Municipal dos Direitos da Pessoa com DeÍlciênciil
em 202 I

O Conselho Nlunicipal dos Direitos da l)essoa com f)et-iciência r1c

Renascença - Pr. no uso de suas atribuiçÕes quc lhes conlere a Lei
Nlunicipal n' 1.168 de lo de Dezembro de 2010:

Considcrando a delitreração da l']lenária realizatla em 05 de Outubrtr
de 202 1 . Ata n" 08i202 l:

RESOLVE:

Art. lo. Pela nào realizaçào da ctapa municipal da Contêrência dos
Direitos da Pessoa com Dellciência no ano de 202 l. que tinha como
tema: "Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das

Pessoas com Deficiência", suhtema "Direito a Inclusão das Pessoas

com Deficiência".

Art. 2'- Ilsta Rcsoluçào entra em riqor na data de sua publicaçàti.

Renascença" 05 de Outubro de 202 l.

CO,\SELHO MTINICIPÁL DOS DIREITOS DÁ PESSO,I CO,IT
DEFICIÉIiCIA

Publicado por:
\itrnderson Ror,lrr so lanlnl

Código Identifi cador: FFF D-ll8-i

DEP-{RTA}IE\TO DE -{D}II\ISTR.{Ç iO
LEI N' I757 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Dispôe sobre a criaçào do Conselho \'lLrnicipai de

Meio Anrbiente - CMN'IA e do Fundo \lunicipal de

Meio Ambientc - FN,lN'tA do Nlunicipio de

Renascença e dá outras providências.

A Câmara lVlunicipal aprovou e eu. Preltito do lvlunicípio de

Renascença sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
Do Conselho Llunicipal de VIeio Ambiente

Art. t" - Fica criado o C'onselho Municipal de Meio Antbiente clc

Rcnascença - CN{MA, integrante do Sistema Nacional e Estadual do

Meio Arntriertle" com o objetivo de mtrnter o meio arlrbiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à

qualidacle cle vi«la. impondo-se ao Poder PÍrblico e à coletir"iciade o

dever de def'endê-lo. preservá-lo e recuperá-lo pâla as presentes e

futuras gerações.
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§ 1" O Conselho Municipal do Meio Ambiente é o órgão consultivo,
deliberativo, normativo e de assçssoramento do poder Executivo, no
âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais propostas
nesta e demais lcis correlatas do municipio.

§ 2' O Conselho Municipal do Meio Ambiente terá como objetivo
assessorar a gestão da Política Municipal do Meio Ambiente, com o
apoio dos serviços adminishativos do Executivo Municipal.

Art. 2'- O Conselho Municipal de Meio Ambiente deverá observar as

seguintes diretrizes:
I - Interdisciplinariedade no trato das questões ambientais;
Il - Participaçâo comunitária:
lll - Promoção da saúde pública e ambiental;
lV - Compatibilização com as políticas do meio ambiente nacional e

estadual:
V - Compatibilização entre as políticas setoriais e demais ações do
govemo;
VI - Exigência de continuidade, no tempo e no espaço, das ações de
gestào ambiental:
VII - Informação e divulgação obrigatória e peÍrnanente de dados,
condiçôes e açôcs ambientais:
VIII - Prevalência do interesse público sobre o prívado.

Art.3"- Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente compete:
I - Propor diretrizes para a Política Municipal do Meio Ambiente;
II - Colaborar nos estudos e elaboração dos planejamentos, planos,
programas e açôes de desenvolvimento municipal e em projetos de lei
sobre parcelamento. uso e ocupação do solo, plano diretor e ampliação
de área urbana:
III - Estimular e acompanhar o inventário dos bens que deverão
constituir o patrimônio ambiental (natural, étnico e cultural) do
Município;
IV - Propor o mapeamento das áreas críticas e a identificação de onde
se encontram obras ou atividades utilizadoras de recursos ambientais.
consideradas eÍ'etiva ou potencialmente poluidoras;
V - Avaliar, definir, propor e estabelecer nornas (técnicas e legais),
critérios e padrões relativos ao controle e a manutenção da qualidade
do meio ambiente- com vistas ao uso racional dos recursos ambientais,
de acordo corn a legislação pertinente, supletivamente ao Estado e à
União;
VI - Promover e colaborar na execução de progtamas intersetoriais de
proteção ambiental do Município;
VII - Fomecer informações e subsídios técnicos relativos ao

conhecimento e defesa do meio ambiente, sempre que for necessiírio;
VIII - Propor e acompanhar os programas de educação ambiental:
IX - Promover e colaborar em campanhas educacionais e na execução
de programa de formação e mobilização ambiental;
X - Manter intercâmbio com as entidades púbicas e privadas de

pesquisa e atuação na proteção do meio ambiente;
XI - Identificar e comunicar aos órgãos Çompetentes as agressões

ambientais ocorridas nos municípios, sugerindo soluções reparadoras;
XII - Convocar as audiências públicas nos termos da legislação;
XIII - Propor medidas e projetos para recuperação dos Íecursos
hídricos e das matas ciliares;
XIV - Proteger o patrimônio histórico, estético, arqueológico,
paleontológico e paisagístico:

XV - Deliberar sobre qualquer matéria concernente às questões

ambientais dentro do território municipal e acionar, quando

necessário, os oÍganismos federais e estaduais para a implantação das

medidas peftinentes à proteção ambiental local:
XVI - Incentivar a parceria do Poder Público com os segmentos
privados para gerar eficácia no cumprimento da legislação ambiental;
XVII - Sugerir vetos a projetos inconvenientes ou nocivos à qualidade
de vida municipal;
XVIII - Cunrprir e fazer cumprir as leis, noÍrnas e diretrizes
municipais, estaduais e federais de proteção ambiental;
XtX - Zelar pela divulgação das leis, noÍmas, diretrizss, dados e

iniormações ambientais inerentes ao patrimônio natural, cultural e

artificial municipal;
XX - Recomendar restrições a atividades agrícolas ou industriais,

rurais ou urbanas, capazes de preiudicar o meio ambiente;

XXI - Decidir, em instância de recurso. sobre as multas e outÍas
penalidades impostas pelo órgão municipal de Meio Ambiente
competente;
XXII - Criar mecanismos que incentivem a organização da sociedade
civil em cooperativas, associações e outras Íbrmas legais para
democratizar a participação popular no Conselho do Meio Ambiente;
XXIII - Analisar e aprovar, anualmente, o plano de aplicação dos
recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
XXIV - Gerir e participar das decisões sobre a aplicaçâo dos recursos
destinados ao Meio Ambiente através do Fundo Municipal de Meio
Ambiente, propondo critérios para a sua programação e avaliando os
programas, projetos, convênios, contratos e quaisquer outros atos que
serão subsidiados pelo mesmo;
XXV - Convocar ordinariamente a cada dois (02) anos, ou
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros a
Conferência Municipal Ambiental, que terá a atribuição de avaliar a

situação da preservação, conservação e efetivação de medidas
voltadas ao meio ambiente e, como consequência propor diretrizes a
serem tomadas;
XXVI - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.

Art. 4" - O Conselho Municipal de Meio Ambiente do Município de
Renascença será constituido por no mínimo 10 (dez) conselheiros que
Íbrmarão o colegiado, obedecendo-se à distribuição paritária entre
Poder Público e Sociedade Civil Organizada, conforme indicação a

ser estabelecida no Regimento Interno.

§ l' Serão membros natos do Conselho Municipal de Meio Ambiente
pelo menos um representante da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, da Câmara Municipal, assim como representantes dô

entidades públicas fêderais, estaduais e municipais ligadas à questão
ambiental que tenham sede no Município.

§ 2" Os representantes da sociedade civil organizada obedecerão à
rotatividade de 2 (dois) anos, permitindo-se a recondução.

§ 3o O Conselho Municipal poderá instituir, sempre que necessario.
câmaras técnicas em diversas áreas de interesse, e ainda recoffer a

técnicos e entidades de notória especialização em assuntos de

interesse ambiental.

§ 4" Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) dois anos.

podendo ser recleitos urna única vez.

§ 5'0 exercício das funções de membros do Conselho será gratuito
por se tratar de serviço de relevante interesse público.

Art. 5"- A estrutura do Conselho será composta por um presidente.
um vice-presidente, um secretário executivo e cole-eiado- os três
primeiros escolhidos dentre seus membros, conÍbrme estabelecido em
Regimento lnterno.

Parágrafo único - Nos impedimentos do Presidente do CM\[A
assume o Vice- Presidente, e. em última hipótese. será chamado ao

exercício o Secretário.

Art. 6" - O Colegiado reunir-se-á em caráter ordinario e

extraordinário, como dispuser o Regimento Interno do Conselho
Municipal de Meio Ambiente.

§ 1'O Colegiado poderá ser convocado extraordinariamente pelo seu

Presidente ou por solicitação de três (03) Conselheiros respeitando o
Regimento Interno.

§ 2'Na ausência do Presidente do colegiado, este será substituído por

conselheiro eleito, presidindo esta sessão o conselheiro mais idoso

enh'e os presentes.

§ 3o O colegiado se reunirá com o quorum mínimo de metade mais um

de seus membros, deiiberando por maioria simples em primeira
convocação e, em segunda com o número de conselheiros presentes.

§ 4' As decisões do Colegiado serão tbrmalizadas em Resoluções e

outras deliberações, sendo imeditrtamente publicada na imprensa
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oficial do Município ou om jomal local de grande circulaçâo ou
afixada em local de grande acesso público, após cada sessão.

§ 5o Cada membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente terá o
direito a um único voto na sessâo plenriria.

Àrt. 7" As sessões do Conselho serão públicas e os atos e documentos
deverão ser amplamente diwlgados.

Àrt. E" Poderá participar das sessões do Conselho, qualquer cidadâo
do Município de Renascença, sem direito a voto.

Art. 9"- Dentro do prazo miíximo de sessenta dias após sua instalação,
o Conselho elaborará seu Regimento Interno, que será editado através
de Decreto Municipal.

Parágrafo Único - A instalaçâo do Conselho e a nomeação dos
conselheiros ocorrerá no prazo máximo de noventa dias, contados a
partir da data de publicação dessa lei.

Capitulo II -
Do Fundo Municipal de Meio Àmbiente

Art. 10 - Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente -
FMMA do Município de Renascença, com o objetivo de implementar
ações destinadas a uma adequada gestão dos recursos nafurais,
incluindo a Ínanutençâo, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental, de Íbrma a garantir um desenvolvimento integrado e

sustentavel e a elevação da qualidade de vida da população local.

Aú. 11 - Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio
Ambiente:
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 Meio
Ambiente ou outro órgão;
IV - receitas decorrentes do licenciamento ambiental promovido pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
V - doações de pessoas ÍIsicas ejurídicas;
VI - doações de entidades nacionais e intemacionais;
VII - recursos oriundos de acordos, termos de ajustamento de
conduta, contr'Àtos, consórcios e convênios;
VIII * preços públicos cobrados por análises de projetos ambientais
eiou dados requeridos junto ao cadastro de informações ambientais do
Município;
lX - rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;
X - indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais
de áreas verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou
clandestino do solo;
XI - compensação financeira ambiental;
XII - outras receitas eventuais.

Panlgrafo único - As receitas descritas neste artigo, serão
depositada^s em contâ específica do Fundo, mantida em instituição
Íinanceira oficial, administrada e gerida pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, conforme decisâo do Conselho Municipal de Meio
Ambiente akavés do Plano de Aplicação dos recursos e suas contas
submetidas à apreciação do mencionado Conselho e do Tribunal de
Contas do Estado.

Art. 12 - Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente
estabelecer as diretrizeü prioridades e programas de alocação dos

recursos do Fundo, em conformidade com a Política Municipal do

Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais, através

do Plano de Aplicação de recursos.

Àrt. t3 - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão

aplicados na execução de projetos e atividades que visem:

I - Çustear e financiar as ações de controle, fiscalizaçãa e defesa do

meio ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal;
II - adquirir equipamentos ou implementos necessários ao

desenvolvimento, 
-9:::ff:Í"":::-u:.0" 

assistência, proteção'

III - Íinanciar planos, programas, projetos e ações. govemamentais ou
nâo governamentais que visem:
a) a proteção, recuperação ou estimulo ao uso sustentado dos recursos
naturais no Município;
b) o desenvolvimento de pesquisas dç interesse ambiental;
c) o treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão
ambiental;
d) o desenvolvimento de projetos de educação e de conscientizaçáa
ambiental;
e) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão.
planejamento, administração e controle das ações constantes na
Política Municipal do Meio Ambiente;
Í) outras atividades, relacionadas à preservação e conservação
ambiental, previstas em resolução do Conselho Municipal do Meio
Ambiente.

Art. l4 - Não poderão ser Íinanciados pelo Fundo Municipal do Meio
Ambiente projetos incompatíveis com a Política Municipal do Meio
Ambiente, assim como com quaisquer norrnas e/ou critérios de
preservação e proteção ambiental, presentcs na-s legislações federal,
estadual ou municipal vigentes.

Art. 15 - As disposições pertiilentes ao Fundo Municipal do Meio
Ambiente, não tratadas nesta Lei, serâo regulamentadas por decreto do
Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Àrt. 16 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n"
855, de 04 de julho de 2005 e Lei Municipal no 873, de 12 de
dezembro de 2005.

Renascenç4 aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e

vinte e um, 60o ano de emancipação.

IDALIR JOÃO ZANELI,A
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código Identificador: 085C9208

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N" 1758 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Autoriza o poder executivo municipal a firmar
convônios e conceder isenções fiscais relativas à

construção de unidades habitacionais vinculadas à

programas habitacionais de interesse social.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu Prefeito de

Renascença sanciono a seguinte Lei:

AÍt. lo - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar
convênio com a Companhia de Habitação do Paraná - COI{APAR
elou com as empresas contratadas ou conveniadas desta para
viabilizar a construção de unidades habitacionais de interesse social
em area urbana ou rural deste Município, em especial na Matrícula n"
11.862, liwo no 2, Íblha l, do Cartório de Registro de Imóveis de

Marmeleiro - PR.

AÍt- 2o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à
Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR e/ou tu empresâs

contratadas ou conveniadas desta isenção de pagamento do Imposto
Predial Territorial Urbano - LP.T.U incidente sobre as iíreas

destinadas à implantação de Programas Habitacionais de lnteresse

Social, ainda que posteriormente parceladas, até que ocorra a

construção e comercialização das unidades habitacionais.

Art. 3" - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder

isenÇão do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - I.T.B.I
incidente sobre a primeira trznsferência feita pela Comparúia de

Habitação do Paranâ - COHAPAR e/ou pelas empresas contratadas ou

conveniadas desta ao beneficiário titular do imóvel oriundo do

parcelamento das áreas destinadas à implantação de Programas

Habitacionais de Interesse Social.


