
PREFEITURA D0 Mur{rctpto DE RE}TASCENçA

LEr N', 1.766,DE, 08 DE DEZEMBRO DE202t

Fixa valor mínimo pâra o ajuizamento de
execuções Íiseais e dá outras providências.

Art. 1o Fica dispensado o ajuizamento de execução judicial dos créditos
tributários e não-tributiários, inscritos em Dívida Ativ4 que apresentem valor consolidado
inferior a 03 (três) VBRs do Município de Renascença.

§ 1" O valor consolidado a que se refere o cqput deste artigo é o resultante da
attalização do respectivo débito origintírio, mais os encÍugos e os acréscimos legais vencidos
ate a data da apuração.

§ 2" Na hipótese de existência de viários débitos de um mesmo devedor inferiores
ao limite fixado no caput que, consolidados por identificação cadastral na dívida ativa
superarem o referido limite, deverá ser ajuizada uma única execução fiscal.

Art.2'Os valores da dívida ativa da Fazenda Pública Municipal inferiores a 03
(três) VBRs, ainda não objeto de ajuizamento de Execução Fiscal, serão cobrados
administrativamente pelo Departamento de Tributação.

Art. 3o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos
oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.
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a) - Suplementaçâo pelo excesso de arrecadação efetivo ou tendência
do exercício sobre a previsão orçamentiiria original" das dotações
correspoodentes à aplicação das respectivas receitas fansferidas
vinculadas e de operações de crédito, nos tErEos do inciso II, § 1., do
artigo 43, da Lei Fed.eral n." 4.320, de 17 de marco de 1964.
m - A utilizar os recursos vinculados 'a contâ de reserva de
contingênci4 nas situações previstas no artigo 5", Inciso III da LRF, e
aÍigo 8o da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;
IV - Realizar aberturâ de créditos suplementares, mediante préüa
autorização do Poder Legislativo, por cona do supenivit financeiro
apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, aa forma do
artigo 43, inciso I da Lei 432O/64, não computados para efeito do
limite fixado no Inciso I;
V - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de
excesso de arrecadação, meüante prévia autorização do Poder
Legislativo, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês
a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente
comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercicio, na
forma do aftrgo 43 da Lei 432A164, não computados para efeito do
limite fixadc no Inciso I;
YI - Transpor, remanejar ou hansfeú recursos, dentro de uma mesma
categoria de programação, com prévia autorização legislativa, nos
úermos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal.
Parágrafo único - Os remanejamentos de dotações referentes a
recursos vinculados e de operações de crédito, não ssrão cornputados
no limite fixado no Inciso I deste artigo.
Aú. 5" - Em decorrência ao disposlo no artigo ó6 e seu parágrafo
único da Lei Federal a" 4.320/64, de 17 de mmço de 1.964, fica o
Executivo Municipal autorizado a movimentar por Órgãos Centrais as

dotações atribuídas as diversas ,nidâdes orçamentárias e rediskibuir
parcelas das dotações de pessoal o encargos sociais de uma p:ua outra
unidade.
Parágrafo único - As redistribúções de recursos da autorização
contida neste artigo, oão serão computados pma efeito do limite
fixado no inciso I, do artigo 4", desta Lei.
Aú. 6" - Nesta Lei a discriminaçfis da despesa quanto à srn oatureza é

por categoria econômica, grupo de nafirreza de despesa, modalidade
de aplicação e elementos de despesa.
Art.7" - Fiça o executivo Municipal autorizado a cootratar Operações
de Crédito por Antecipação da Receita, até o limite de 5% (cinco por
cento) da receita estimada, para suprir eventuais insuficiências de
caixa, obedecidas às normas do Banco Central e a legislação ügente.
Art. 8o - Fica o Execuüvo Municipal autorizado a promover planos de
ajuste dos dispêndios, para os gastos que não sejam fixos, caso no
decorrer da execução desta Lei, tal medida se tome trecessiáÍia paxa
manter o equilíbrio eatre a receitâ e a despesa
Àrt. 9o - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal
autorizados a realizar ajustes e/ou alterações de códigos e

nomenclafuras nas fontes de recursos que compõem a receita e a
despesa municipal, corforme normatizaçôes atualizadas editadas pelo
Tribunal de Coatas do Estado do Paraná.
ArL 10" - Fica a Câmara Municipal e o Fundo de Aposentadoria e

Pensões - FAPEN autorizados a abrir Créditos Adicionais
Suplementares ao seu Orçamento,através de Resolução, servindo
como recursos exclusivamente os constantes do art. 43, § 1", Inciso III
da Lei Federal n" 4.320164 de 17 de Íurrço de 1964, nos moldes do
Art. 4, Inciso I desta Lei.
Art. llu - Esta Lei entraná em vigor em l" de janeiro de 2422,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENÇA AOS

08 (oito) dias do mês de dezembro de2A2L.

IDÁLIRJOÃO ZÁNELIÁ
Prefeito Municipal
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LEr N'1.766, DE 08 rlE DEZEMBRO DE 2021

Fixa valor mínimo para o ajuizarnento de execuções

ArL lo Fica dispensado o ajuizamento de execução judicial dos
créditos tributários e não-tributirios, inscritos em Díüda Ativa, que
apresentem valor consolidado inferior a 03 (três) VBRs do Município
de Renascença-

§ f" O valor consolidado a que se refere o caput desle artigo é o
resultante da atuaüzação do respectivo débito originrário, mais os
encargos e os acréscimos legais vencidos até a daÍa da apmação.

§ 2" Na hipótese de existência de vrários débitos de um mesmo
devedor inferiores ao limite fixado no caput qule, consolidados por
identifieação cadastal na dívida ativa superarem o referido limite,
deverá ser ajuizadauma única execução fiscal.

Arí 2" Os valores da dívida ativa da Fazenda Pública Municipal
inferiores a 03 (três) VBRs, ainda não objeto de ajuizamento de
Execução Fiscal, serão cobrados adminishativamente pelo
Departamento de Tributação.

Art 3" Esta Lei entraní em ügor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e

vinte e um.

IDÁLIRJAÃO ZANELLÁ
Prefeito

PublÍcado por:
Marilia Zimermann Freese

Código Identitrcador:68004867

CÂMARAMT]NICIPÂLDE RIo BRANCO Do §UL
EXTRÀTO DE CONTRÀTO N' 24I2A2I

Contratante: Câmara Municipal de Rio Branco do Sul - Pr.
Contratada: MÂRCEICI \IINICruS MARTINS OLIVEIRA-ME;
C}{PJ no 08.450.287 /0A0b63.
Processo: Dispensa de licitação r" 23t2021.
Objeto: Limpeza e htgpenrzaçío de aparelhos de ar condicionado,
com aplicação de produtos contra bactérias e vírus.
Valor Globaft Rl§ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
Prazo Yigência: 01 (um) ano.
Data de Assinatura: 06 de dezembro de 2AZl-

DÁNILO FELIPE RAASIS PEDROSO
Presidente

Puhlicado por:
Daniel Leandro de OliveiraNeto

Cródigo ldentifi cador:FD0A764B

GABINETEDÂ PREFEITA
EDTTAL N " 007/2021 - 7 CONVOCAÇÃO

KARIME FÀYÀD, PREFEITÀMI'MCIPÂL DE RIO BRÀNCO
DO SUL, Estado do Paraná,

RESOLVE:

l) A CONVOCAÇÀO dos candidatos, a seguir relacionados,
aprovados ao Processo Seletivo Simplificado no MZl2OZl:

2) O candidato convocado na forma deste Edital, deverão se

apresentil no Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura do

Município de Rio Branco do Sul, situado na Rua Horacy Santos, no

222, ra Cidade de Rio Branco do Sul, no periodo compreendido entre

EDUCAIIOR SOCIÀL 12r36h (r2' COLOCÁItO)
Clessifiesão cPr CândidÀÍo

t2 0/F,.706.229-9A BRUNA MILENA BUENO

ESTADODO PÀRÀNA
PREFEITURA MUNTCIPAL DE RIO BRANCO DO SUL


