
LEr COMPLENTAR N' 039, DE 15 DE'DEZEMBRO DE,202t

Altera o aúigo 148 da Lei no 828 de 10 de setembro de
2004 e dá outras providências.

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

LEI

Art. 1o. Fica alterado o artigo 148 da Lei no 828, de 10 de setembro de2004, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 148 - A Taxa de Administração será de até 3,60Á (três inteiros e seis décimos por
cento) do valor total das remunerações de contribuição dos servidores ativos vinculados
ao Plano de BeneJícios administrado pelo Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões
do Município de Renascença, com base no exercício anterior, e cujos recursos serão
destinados exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à
organização e ao funcionamento do órgão gestor do Regime Próprio de Previdência
Social.

Art. Lo. Ficam acrescidos ao artigo 148, da Lei no 828, de 10 de setembro de 2004, os
parágrafos to,2o e 3o, com a seguinte redação:

"§ 1" O financiamento dq Taxa de Administração se dará, exclusivamente, por meio de
alíquota de contribuição incluída no plano de custeio definido na avaliação atuarial do
RPPS, observada a legislação pertinente."

"§ 2o Fica o Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões do Município de Renascença
autorizado a constituir Reserva Admínistrativa para manutenção dos recursos relativos à
Taxa de Administração, a qual deverá ser administrada em contas bancárias e contábeis
distintas dos recursos destinados ao pagqmento dos beneficios. "

"§ 3' O valor relativo as despesas administrativas poderá ser revertido no todo ou em
parte paro pogamento dos beneJícios do RPPS, mediante deliberação do conselho
deliberativo, vedada a devolução dos recursos ao Município. "

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

Renascença, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 60o

ano de emancipaçáo. ,",
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§ 2o O esfudante deverá apresentar semeskalmente a declaração de
frequência e matrícula na Instituição de Ensino.
§ 3' Compete ao Seqetário de Educação, Cultura e Esporte a
aprovação do cadastro do estudante, sendo que do seu indeferimento
caberá recurso ao Chefe do Poder Execuüvo.

§ 4" Os documentos relacionados nos incisos I, II, V e VI deverão ser
apresentados semestralmente aa Secretaria de Educaçâo, Cultura e
EspoÍe.

§ 5o A apresentação de documento com informações falsas implicará
na responsabilização civil e criminal dos envolvidos e na devolução
dos valores recebidos pelo estudante a título de auxílio.

ArL 60 O valor mensal do auxíüo traosporte sení determinado de
acordo com a localização do estabelecimento de ensino, observadas a
seguinte tabela:

ArL 70 0 repasse será efetuado até o dia l0 (dez) de cada mês, entre
os msses de fevereiro a novembro, mediante transferência em conta
bancária fornecida pelo estudante na Ficha de Inserição.

Aú. 8o 0 estudante que suspender, mesmo que temporariamente, a
frequência às aulas, deverá comunicar a Secretaria de Educação,
Cultura e Esporte, sob pena de devolução dos valores recebido
indevidamente.

ArL 90 Sení exclúdo do Programa o estudmte que:
I - tiver concluido o curso para o qual se cadastou;
II - apresentar freqüência inferior a 75 oÁ (setenta e cioco por ce,nto);
III - deixar de residir no Município de Renascença;
IV - não apreseotar semestralmente a documentação exigida no § 4o,
do artigo 5o;

V - deixar de se enquadrar nas condiçôes previstas nesta lei.

Art. 10 As despesas decorrentes desta lei serão custeadas por dotação
orçamentiíria própria.

Art. 11 Os valores constantes no artigo 6o desta lei serão reajustados a
çada 12 (doze) meses de acordo com o índice INPC.

ArL 12 Esta lei entra em vigor La data de 01 de março de 2022.

Renascença, Estado do Paraná, aos qninze dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e ünte e um, 60" ano de
emancipação.

IDÁLIR JOÃO ZANELLÁ
Prefeito

ANEXO T

FICIIA DE INSCRIÇÃO pARÁ ÀtXÍLrO TRÀNSPORTE

DÀDOSACADÊMICOS
Nome do Estudante:
Estabelecimento de Ensino:
O Superior O Técnico
Início do Curso: Término:
DÀDOSPE§SOÀIS
Data de rsscimerto: J_l_Sexo ( ) M ( ) F
RG: CPF:
Estado Ciül:
Endereço:
Fone:
E-mail:
ProÍissão:
IIá quanto tempo reside no Município?

Vrlor do Áuxilio
Fmcis Bêifrão RS 100,00

Palo RS 150,00

Dois Viz R$ l?0,00

de Euim com distârcia wperior à 65 I(m R$ 200,00

Eu,

AUTORTZAÇÃO On CADÁ,STR0 pÂRA DEPóSITO EM
CONTA CORRENTE
Nome do Correntista:
CPF do Correntista:
Nome do Baneo: Agência: Conta Corrente:

(Àssinatura do Estudaate)

ANEXO II
DECI,ARÀÇÃO

portador do RG no
e irscrito no CPF sob o no

residente e domiciliado na Rua n"_, bairro
na cidade de Renascença - PR declaro sob as penas da

lei que me enquadro nas condiçôes estabelecidas na Lei de Auílio
Transporte.
Declaro também estaÍ cieote que a apresentação de informações ou
docuoentos falsos iroplicará em responsabilizaúo civil e criminal,
bem como, na devoluçâo dos val,ores recebidos indevidamente.

Renascença, _ de _ de _.

Requerente

ANEXO III
COMPROVANTES DE RESTDÊNCIA

Para comprovação de residência, poderão ser apresentados qualquer
um dos seguintes documentos, em nome do estudante ou de membro
do grupo familiar:

1. Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel);
2. Contrato de aluguel em vigor, acompanhado de um dos
comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em
nome do proprietário do imóvel.
3. Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência.
com firma reconhecida ern cartório, acompanhada de um dos
comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em
nome do proprietário do imóvel.

OBS: Na falta de comprovante de residência deverá o estudante
apresentâr declarações de duas testemunhas, com flrma reconhecida.
que atestem o endereço, nos termos no modelo abaixo informado.
acompanhados de um dos comprovantes de conta de água. gás.

energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imór'el.

MODELO _ DECLAR{CÃO DE RESIDÊNCIA

Eu,_. inscrito(a) no CPF sob o no

residência, sob as penas da Lei
DECLARO para conprovação de
(art.2" da Lei 7.115'83). que o(a)

inscrito no CPF,i\{F sob o n"Sr(a),
é residente no endereço:

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração
pode implicar na sanção penal prevista no art.299 Co Código Penal.

Renascença, de

Assinatura do Declarante
Publicado por:

Marilia Zimermann Freese
Código Identifi cador:E485 1 995

GÂBINETE DO PREFEITO
LEI COMPLENTAR N" 039, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera o aúigo 148 da Lei n" 828 de 10 de setembro

de 200,4 e dií ouEas providências.

Á Cômara Munieipal de Yereadores, aprovou e eu, Prefeito de

Renascença, sanciono a seguinte,

de



Paraná,16deDezembro de2021 . DiárioOficialdosMrmicípiosdoParaná . ANOXlN"2412

LEI

Art. 1". Fica alterado o artigo 148 da Lei n'828, de 10 de setembro de

2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Árt. 148 - A Taxa de Administraçao serít cle até 3,6.'% (tres inteiras e
seis décimos por cento) do valor Íotal das remunerações de
contribuição dos servidores ativos vinculados ao Plano de Bene/ícios
administrado pelo Fundo Municipal de Áposentadorta e Pensões do
Município de Renascença, com base no exercício anteior. e cujos
recursos serão destinados exclusivamente ao cusÍeia das despesas
correntes e de capital necessárias à organização e ao funcíonamenÍo
do órgãa gestor do Regime Próprio de Previdéncia Social.

Art. l'. Ficam acrescidos ao artigo 148, da Lei n' 828, de l0 de
setembro de 2OO4. os paúgrafos I ", 2" e 3", com a seguínte redação:

".§ l" O financiamento da Taxa de AdminisÍração se dara,
exclusiyamente, por meio de alíquota de contribuição incluída no
plano de cttsteio de-finido na ataliação atuarial do RPPS, obseruada a
legis lação p ertinente. "

"§ 2" Fica o Fundo Municipal de Áposentadorias e Pensões do
Município de Renascença autorizado a constituir Reserva
Ádminish'ativa para manutençãa dos recur.tos relativos à Ta:ra de
Ádmini.sfi'ação, a qu.al devera ser admínistrada em contas bcncárias e
contábeís distintas dos recursos destinados ao pagamento dos
beneficio.;. "

"§ .3' O valor relativo as despesas administrativas podercí ser
revertído no todo alt em parte pard pagamento dos beneíícios do
RPPS, mediante deliberação do conselho eleliberativo, vedada a
devolução dos recursos ao Mwticípio."

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

Renascença, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e ünte e um, ó0" âno de emâncipação.

ID,4LIR JOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Publicado por:
Marilia Zimermann Freese

Código Identifi eador:B30EC7 I 1

PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE RESERVA I}O IGUAÇU
EXTRATO DE CONTRÀTO

EXTRATO I}O CONTRATO N'216/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVÀ DO IGUAÇU,
CNPJ a". 0i.612.91 1/0001-32
CONTRATADO: DEYSE SCHEERER PIETNOZKA KÍJLTZ
PoRTADORA DO CPF N" 092.533.089-23.
LrcrrAÇÂo: DISPENSA DE LTCTTAÇÃO N'. 043/2021.
OBJETO:"CONTRATAÇÀO DE PESSOA FISICA (LEILOEIRA
OFICIAL) PAIL{ REALTZAII AVALIAÇÂO E E)(ECUÇÂO DE
LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVTVES".
VÀLOR TOTAL: Não terá ônus (valor) algum a ser pago pelo
município.
PRÀZO DE VIGENCIÀ: A ügêacia seni de 12 (doze) meses,

contados óa data de assinatura do coütrato.
DATÀ DE AS§INATURAI 14/1212021

Reserva do lguaçu, 14 de dezembro de202l.

WTÓMO ÁNTANES DE PAULÁ
D-^{'^:+^ rrÍ.,-:^;--l

Publicado por:
Luciano Severo Bernieri

Código Identilicador:S9ÀF 1 F4F

PREtr'ETTURA *r*r** ro%frl BRANCO Do wAÍ

Lein" 62012021

Súmula: Autoriza a aberttra de Crédito Adicional
Suplernentar no Orçamento de 2021 no valor de até
R$120.000,00 (canto e vinte mil reais).

A Câmara Muricipal de Rio Branco do Ivai, Estado do PaÍallLá,

aprovou e eu, Prefeito Municipaf sanciono a seguinte:
LEI
Àrtigo Io - Fica o Executivo Municipal autorizado a abú no
PPA/LDO e Orçamento vigenúe um Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Artigo 2o - Para atfllder o disposto no artigo 1" desta Lei, serviní
como recurso Anulação de Dotação, no valor de R$120.000,00 (cento
e vinte mil reais), de acordo com o Art. 43, Parágrafo lo, e seus

lncisos, da Lei Federal 432A164.

Artigo 3' - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação"
revogadas as disposições em contrário.

Edificio da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Êstado do
Paraná. em 1 4 de dezembro de 2021 .

PEDRO TABORDÁ DESPLÁNCHES
Prefeito Municipai

Publicado porr
Luiz Henrique Biazotto

Código ldentifi cador:C.À05,188 7

PREFEITURA MUNICIPÀL DE RIO BRA}_CO DO I\-,\i
EDITAL OO2/2O2I - AÇÃO SOCTAL

EDITAL OA2/202I

A Comissão Especial Eleitoral e o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente do Município de Rio Branco do Ivaí -
Pr, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Municipal n'
52212A18, torna publico a relação dos candidatos inscritos para o

Processo eleitoral do Conselho Tutelar 2022 - 2023, conforme
previsto no edital 0112021 do CMDCA.
Art. 1o - O CMDCA publica relação de candidatos inscritos para a

eleição do Conselho Tutelar 2021 - 2023.

SuDlementaeáo

l0
10.001

INCDNTÍVO A CULTURA

605 - 3.3.90.39.00.00 1001
ouTRos sERvtÇos DE
JURÍDICA

120.000,0r

120.000,0r

Ansliçâo pareiÂl ou total de doiações orçmtntáriss.
90

90.999

1000 RESERVA DE CONTINGE\CIA r 10.000.00

Totat Reducão: 120.0o0,00

NUMERO DI
rNsÍ:RrcÃo NOMEDO CANDIDÂTO

00I Francira do Amml Paixão

002 Amélia IuDqueim

003 Silmra Soua dos S:

004 Êdilâif,c da Silva Raimu[do

005 Marcos Luis Bo1*


