
LEI N' 1758 DE 14 DE OUTUBRO I}E 2021

Autoriza o poder executivo municipal a Íirmar
convênios e conceder isenções Íiscais relatiyas 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:

Art. 1" - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a
Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR e/ou com as empresas contratadas ou
conveniadas desta, para viabilizar a construção de unidades habitacionais de interesse social em
iárea urbana ou rural deste Município, em especial na Matrícula no 1l-862,liwo n" 2, folha 1, do
Cartório de Registro de Imóveis de Marmeleiro - PR.

Art. 2" - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Companhia de
Habitação do Paraná - COHAPAR e/ou às empresas contratadas ou conveniadas desta isenção
de pagamento do knposto Predial Territorial Urbano - I.P.T.U incidente sobre as áreas

destinadas à implantação de Programas Habitacionais de Interesse Social, ainda que

posteriormente parceladas, até que ocolra a construção e comercializaçào das unidades
habitacionais.

AÍ. 3o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção do Imposto
sobre a Transmissão de Bens knóveis - I.T.B.I incidente sobre a primeira transferência feita pela
Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR e/ou pelas empresas contratadas ou
conveniadas desta ao beneficirírio titular do imóvel oriundo do parcelamento das iáreas destinadas
à implantação de Programas Habitacionais de Interesse Social.

AÍt- 4" - Fica o Poder Executivo Municipal autonzado a conceder à Companhia de

Habitação do Paraná - COHAPAR e/ou as empresas contratadas ou converriadas desta isenção do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N. incidente sobre as operações

relativas à construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura em iireas destinadas à
implantação de Programas Habitacionais de lnteresse Social.

Afi. 5o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Companhia de

Habitação do Paraná - COHAPAR e/ou às empresas conkatadas ou conveniadas desta isenção de

taxas referentes à expedição de alvará de construção, alvará de serviço autônomo e húite-se,
relativas às unidades habitacionais vinculadas aos Programas Habitacionais de lnteresse Social.
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Art. 6o - Fica auÍorizada a Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR, a efetuar a
seleção de empresa do ramo da construção civil, observando-se a Lei Federal n.' 13.303/16,
interessada em produzir na area relacionada no artigo 1o, empreendimento habitacional popular
de interesse social no âmbito do Programa Casa Verde Amarela, com recursos do FGTS e

Programa Casa Fácil PR.

Art.7" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Renascença, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 60"
ano de emancipação.

Idal
Prefeito
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olicial do Município ou em jomal local de grande circulação ou
afixada em local de grande acesso público, após cada sessão.

§ 5" Cada membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente terá o
direito a um único voto na sessão plenária.

Art. 7" As sessões do Conselho serão públicas e os atos e documentos
deverào 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 lnterno, que será editado através
de Decreto Municipal.

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

Capítulo ll -
Do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Àrt. 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 Írlrma a garantir um desenvolvimento integrado e

sustentável e a elevaçào da qualidade de vida da população local.

Art, Il - Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio
Ambiente:
I - dotações orçamentárias a ele destinadas;
lI - creditos adicionais suplementares a ele destinados:
Ill - produto de multas impostas por inliação à legislação ambiental,
lavradas pelo Município ou repassadas pelo Fundo E,stadual 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 - doaçôes de entidades nacionais e internacionais:
VII - recursos oriundos de acordos- termos de ajustamento de
conduta, contratos, consórcios e convênios;
VIll prcços públicos cobrados por análises de projetos ambientais
c/ou dados requeridosjunto ao cadastro de informações ambientais do
Muricípio:
IX - 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:
Xll : outras rcceitas eventuais.

Parágrafo único - As receitas descritas neste artigo, serão

depositadas em conta específica do Fundo, mantida em instituição
financeira oÍ'icial. administrada e gerida pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente. contbrme decisão do Conselho Municipal de Meio
Ambiente através do Plano de Aplicação dos recursos e suas contas
submetidas à apreciação do mencionado Conselho e do Tribunal de

Contas do Estaclo.

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 execuçào de projetos e atividades que visem:

[ - custear e Ílnanciar as ações de controle. tiscalização e deiêsa do

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

desenvolvimento de programas e/ou ações de assistência, proteção,

--^^ôr!,ô^À^ - -a,.,,^À'o^ã^ .ln mein amhiente'

lll - financiar planos, programas. projetos e ações. governamentais ou
não governamentais que visem:
a) a proteção, 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 conscientizaçào
ambiental;
e) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestào,
planejamento, administração e controle das ações constantes na
Política Municipal do Meio Ambiente:
Í) outras atividades, relacionadas à preservação e conservação
ambiental. previstas em resoluçào 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 noÍrnas 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 Meio Ambiente.

Art. 16 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal no

855, de 04 de julho de 2005 e Lei Municipal n" 873. de 12 de
dezembro de 2005.

Renascença. aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e

vinte e um" 60o ano de emancipação.

IDALIR JO,ÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código Identifi cador:085C9208

DEPARTAM ENTO DE ADMTNISTRAÇÂO
LEI N' 1758 DE 14 DE OUTT]BRO DE2O?I

Autoriza o poder executivo municipal a firmar
convênios 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. Prel-eito de

Renascença sanciono a se-euinte Lei:

AÍt. lo - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a {lrmar
convênio com a Companhia de tlabitação do Paraná - COHA?AR
e/ou com as empresas contratadas ou conveniadas desta- para
viabllizar a construção de unidades habitacionais de interesse social
em iírea urbana ou rural deste Município, em especial na Matrícula n'
11.862, livro no 2. Íblha l. do Cartório de Registro de Imóveis de

Marmeleiro - PR.

Afi. 2o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à

Companhia de Habitação do Paraná - COIIAPAR e/ou às empíesas
contratadas ou conveniadas desta isenção de pagamento do Imposto
Predial Territorial Urbano - I.P.T.U incidente sobre as áreas

destinadas à implantação de Programas Habitacionais de Interesse

Social, ainda que posteriormente parceladas. até que ocoÍra a

construção e comercializaçào das unidades habitacionais.

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

isenção do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - l.T.B.l
iiiciderrte sobre a primeira transferência feita pela Conipanhia de

Habitaçào do Paraná - 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.
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Art. 4o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à
Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR e/ou as empresas
contratadas ou conveniadas desta isenção do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N. incidente sobre as operações
relativas à construção de unidades habitacionais e obras de
infraestrutura em áreas destinadas à implantação de Programas
Habitacionais de Interesse Social.

Art. 5o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à
Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR e/ou âs empresas
contratadas ou conveniadas desta isenção de taxas referentes à
expedição de alvará de construção, alvará de serviço autôromo e
habite-se, relativas às unidades habitacionais vinculadas aos
Programas Habitacionais de Interesse Social.

Art- 6o - Fica autorizada a Companhia de Í{abitaçâo do Paraná -
COHAPAR" a efetuar a seleção de empresa do ramo da construção
civil, observando-se a Lei Federal n.o 13.303116, interessada em
produzir na área relacionada no artigo 1o, empreendimento
habitacional popular de interssse social no âÍnbito do Programa Casa
Verde Amarel4 com recursos do FGTS e Programa Casa Fácil PR.

Aft. 7' - Esta Lei enkará em vigor na data de sua publicaçâo,
revogadas as disposições em contrário.

Renascença, aos quatoÍze dias do mês de outubro do ano de dois mil e
vinte e um, 60o ano de emancipação.

IDALIN JOÃO ZÁNELL/I
Prefeito

Publicado por:
Jovani l.uiz Cenatti

Código ldentiÍicador:CECD4B I 5

Df, PARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO pÀRA PUBLICAÇÃO CONTRATO N'094/2021

(VINCULADO AO PREGÃO PRESENCTAL N' A82t2A2t)

CONTRATANTE: Municipio de Renascença
CONTRATADÀ: Polimedici Assessoria e Consultoria em Medicina
do Trabalho Ltda
OBJETO: Contrataçâo de empresa especializada em seguraÍ\ça e

medicina dô trabalho parareabzaçáo de exames médicos ocupacionais
para servidores do Mturicípio de Renascença.
VALOR TOTAL: RS 39.835,00 (trinta e nove mii oitocentos e trinta
e cinco reais).
RÀzO DE ExECUÇÁo E VIGÊNCIÀ: 12 (<toze) meses.

DÂTA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de outubro de
202t.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 14 de outubro de202l.

IDÁLIR JO,íO ZÁNELL,,I
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código Identi{icador:4IrB2DE58

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIÂ N " 311 DE T4 DE OUTUBRO DE 2O2T

Contrata Camila Silva de Carvalho Costa para

exercer o cargo de Médica Veterinária Temporária.

tdalir João Zanella, Prefeito Municipal, de Renascença Estado do

Parana" no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na

Lei Municipal no l'126 de l2 de fevereiro de2021,

RESOLVE:

Art. 1o - Contratar Camila Silva de Carvalho Costa, portadora do
R.G. no 5243994 SPTC-GO, inscrita no CpF n" 013.359.481-55, para
exercer o cargo de Médica Veterinária Temporária, nível 2l-
Inicial, vinculada à Secretaria Municipal de Agropecuríria e Meio
Ambiente, em rzzÃD de aprovação no Processo Seletivo Simplificado
Edital n' I 15, de 09 de agosto de202l, homologado através do Edital
no I 3 I de I 6 de setembro de 2021 .

AÍt. 2o - O prazo de contratação em caráter temporírio, relacionado no
art. 1o desta Portaria, iniciará em 14 de outubro de 2021 e encerrará
em 14 de abril de 2022, podendo ser prorrogado por igual ou inferior
período, no cÍrso de necessidade e interesse público.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Peraná, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e

vinte e um,60n ano de Emancipação.

TDÁLIR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código Identifi cador: B9BC8C25

DEPARTAMENTO DE RECURSOS TTUMANOS
PORTARJÂ N'3I2 DE 14 DE OUTUBRO DE 2O2I

Concede adicional de insalubridade à servidora
Camila Silva de Carvalho Costa.

Idalir João Zanella, Prefeito de Renascençq Estado do Paranâ no
uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 125, § 1', II, da Lei
Complementar n" 016 de 10 de agosto de 2015 - Regime Jurídico
Unico dos Servidores Públicos do Municipio de Renascença,

RESOLYE:

I - Conceder adicional de insalubridade à servidora Camila Silva de

Carvalho Costa, portadora do R.G. n' 5243994 SPTC-GO, inscrita
no CPF 013.359.481-55, Médica Veterinária Temporária. vinculada
à Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, em virtude
de exercer suas atividades em local considerado insalubre.
II - O percentual do adicional obedecerá ao Laudo Técnico das

Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e Artigo 125, § 1". II.
da Lei Complementar n' 016 de l0 de agosto de 2015 - Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Renascença.

III - O adicional será devido a partir de 14 de outubro de 2021,
cessando quando da mudança do local de trabalho.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçào.

G*binete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e

vinte e um,60" ano de Emancipação.

IDÁLIR JOAO ZANELI.A
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código Identifi cador: 90345586

DEPARTAMENTO DE RECURSOS ITUMANOS
EXTRÀTO DE CONTRATO DE TRÂBÀLHO TEMPO&{RIO

N" 15/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença

CONTRATADO: Camila Silva de Carvalho Costa

OBJETO: Contrato de Trabalho para o cargo de Médica Veterinária

40 hrs temporario.
VIcÊNClÀ: 14 de outubro de202l a 14 de abril de 2022

ASSINATURA: Idalir João Zanella - Prefeito


