
PREFEITURA DO MUNIGIPIO DE REilASGENçA

DECRBTO N.',2.212,D8 16 DE DEZEMBRO DE202l

Estabelece normas para as Matrículas no Centro
Municipal de Educação Infantil CMEI - GIRASSOL
e dá outras providências.

O PREFEITO DE RENASCENÇA, Estado do Paranâ, no uso de suas atribuições legais e
considerando a necessidade de regulamentar o atendimento da demanda no Centro Municipal de
Educação Infantil, CMEI - GIRASSOL paruvagas na modalidade período integral,

DECRETA:

Art. 1" Fica estabelecido por este Decreto o regulamento do processo de vagas em período
integral do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI - GIRASSOL, a Íim de assegurar a

isonomia e justiça social no atendimento.

Art.2' Para fins do disposto no artigo anterior, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Esporte regulará a lista de espera para vagas em período integral e Cadastro de Reserva de Vagas
e Matrículas junto ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI GIRASSOL.

Art. 3'Para ingresso no Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI - GIRASSOL a
criança deverá:

I - ter idade de 06 (seis) meses completos;
II - residir no Município de Renascença.

Art. 4'Para as vagas no período integral serão observados os seguintes critérios de

preferência no atendimento, a serem aplicados sequencialmente:
I - crianças com deficiência;
II - crianças em situação de vulnerabilidade social (art. 98 do ECA);
III - crianças cujos pais sejam menores de i 8 (dezoito) anos e estejam frequentando alguma

unidade escolar;
IV - crianças com pais que prestam jornada laboral diária de (08) oito horas;
V - crianças com menor renda familiar (havendo preferência para os beneÍiciários de

programas oficiais de complementação de renda dentre os demais);

§1o Para comprovação da renda familiar de que trata o inciso V, do caput deste artigo,
deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I - Trabalhador assalariado, com contrato regido pela CLT: CTPS (Carteira de Trabalho e

Previdência Social), ou contracheque atualizado;
II - Servidor Público Estatutário: contracheque atualizado;
III - Profissional Autônomo ou Profissional Liberal: Declaração de renda, recebida, na

atividade que exerce ou Declaração Comprobatória de Percepção de Rendiment DECORE,
emitida pelo profi ssional contábil;

IV - Trabalhador Informal ou Eventual: declaração informando o tipo de atividade que

exeree, o local e a renda média mensal;
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V - Desempregados e pessoas que não exercem atividade remunerada: declaração
informando que não exerce atividade remunerada;

VI - Aposentado, Pensionista ou Beneficirírio de Auxílio Doença no INSS: Extrato obtido
via internet ou comprovante de rendimento que contenha o número do beneficio recebido;

VII - Estagiário: contrato de estágio, indicando o valor mensal recebido;
VIII - Estudante menor de 18 anos: comprovante de matrícula e atestado de frequência

escolar,
IX - Desempregados que estiverem recebendo Seguro Desemprego: Comprovante de

recebimento fornecido pela Caixa Econômica Federal.

§2o Para comprovação do horario de trabalho de que trata o inciso IV, do coput deste artigo,
deverá ser apresentada declaração emitida pelo empregador ou do profissional liberal/autônomo
constando o horário de efetivo trabalho.

§3" A apresentação de documento falso será apurada judicialmente, implicando nas sanções
previstas no art. 297 (falsidade documental) combinado com o aÍt.299 (falsidade ideológica) do
Código Penal e na suspensão da matrícula na respectiyayaga.

§4" Em caso de dúvida sobre a documentação apresentada a Equipe da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Esporte poderá solicitar visita e parecer de Assistente Social do Município.

Art. 5u Para inscrição no Cadastro de Reserva para vagas no período integral. a criança
deverá estar matriculada no período parcial e os pais ou lespollsáveis legais deverão apresentar os
seguitÍes documentos (original e fotocópia):

I - Certidão de nascimento da criança;
II - Comprovante atualizado de residência do responsável legal (preferencialmente Í-aturas

de água, |uz, telefone);
III - Comprovante de renda nos termos do disposto no §1" do art. 4o;

IV - Declaração de Vacinação <la criança;
IV - Carteira de Identidade (RG) e CPF do responsável legal;
V - Outros documentos necessários para o enquadramento nas hipóteses de preferência

estabelecidas no artigo 4o.

Art. 6u No surgimento da vaga a família será contatada por telefone, por dois dias úteis
consecutivos e em turnos diferentes.

§1" Decor:rido o prazo do caput cleste artigo e na impossibilidade certificada de contato com
a família, a criança sairá da lista de espera e será chamada, imediatamente, â próxima criança
classificada.

§2n Compete ao responsável legal da criança marÍer o telefone de contato atualizado no
Cadastro da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 7o A criança matriculada no CMEI que, durante o mês, faltar 05 (cinco) dias
consecutivos ou 07 (sete) dias alternados, sem justificativa perante a direção, perclerá a vaga e terá
a matrícula cancelada, retornando para a lista de espera.

PREFETTURA D0 MUNIGíPIO DE RENASCENçA - pR

cNPJ 76.205.681/0001 -96
,. êt ôEEâ OoÍll.l



PREFEITURA DO MUilIGIPIO DE RENASGENçA

Art. 8o Fica criada Comissão para Acompanhamento das Matrículas e do Cadastro de

Reserva de Vagas, com função consultiva e fiscalizadora, a ser composto por:
I - Diretor (a) do CMEI;
II - Coordenar (a) pedagógico (a) CMEI;
m - 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 9o Compete à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte ao gerenciar o
Cadastro de Reserva de Vagas dos CMEI:

I - Zelar pela transparência do processo;
II - Garantir o sigilo das informações pessoais da criança;
III - Conferir a autenticidade e veracidade dos documentos apresentados na inscrição;
IV - Indeferir a inscrição, após tentativa frustrada de contato com a família, nos termos do

artigo 6o deste Decreto;
V - Registrar em Livro Ata específico todo o processo de seleção das crianças e demais

ocorrências relacionadas ao cadastro.

Art. 10 Os casos omissos serão resolvidos em deliberação conjunta da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Esporte e Direção do CMEI, Comissão de Acompanhamento das

Matrículas e Procuradoria do Município.

Art. 11 As denúncias de irregularidade deverão ser formalizadas por escrito e através de
protocolo na Secretaria Municipal de Educação, CultuÍa e Esporte, para serem verificadas e

apuradas pela Comissão de Acompaúamento das Matrículas.

Art.12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos dezesseis dias
do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Certifico que este documento foi publlcado

no: Edição 1e
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RESOLVE:

Art. lo - Pela aprovação total da prestação de contas dos Recursos do
co-finânciamento Federal - I)emonstrativo §intético Anual da
Execuçiio Físico-Finaceira do Sistema Único da Assistência Social
dos §erviços e Programas, do Índice de Gestão Descentralizada do
Programa Bolsa Família - IGD PBF e do Índlce de Gestão
Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGI)
SUAS do Exercício de 202A.

Art. 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, 1 5 de Dezembro de 2021 .

CÁTARINA BLANGE MACHÁDO
Presidente - CMAS

Publicado por:
Vanderson Rodrigo Zanini

Código ldentiÍicador:4EFgDB82

A§SISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 0016t202t - CMAS

CON§ELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIÂL
Lei Municipal n' 1513 de ll11112016
RENASCENÇA. PARANÁ

RESOLUÇÃO N" 016/2021

Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de
Assistência Social para o quadriênio 2022 a2025.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do Município
de Renascença - Pr. No uso das atribuições que lhe confere a Lei
Municipal no l5l3 de 1711112016,

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 14 de Dezembro
de 2021, Ata no 268.

RE§OLVE:

Art. l" - Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social para o
quadriênio de 2022 a 2025, do Município de Renascença" Estado
Paraná.

AÍt. 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, I 5 de dezembro de 2021.

CÁTARINA BLÁNGE MÁCHÁDO
Presidente - CMAS

Publicado por:
Vanderson Rodrigo Zanini

Crôdigo Identifi cador:3 8 I 0 I EE1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N." 2.212, DE 16 DE DEZEMBRO DE 202t

Estabelece oonnas para as Matrículas no Cenko
Municipal de Educação Infantil CMEI - GIRASSOL
e dá outras providências.

O PREFEITO DE RENASCENÇA, Estado do Paranri no uso de suas

atribuições legais e considerando a necessidade de regulamentar o
atendimento da dernanda no Centro Municipal de Educação tnfantil,
CMEI - GIRASSOL para vagas na modalidade período integral,

DECRETA:

Art. 1" Fica estabelecido por este Decreto o regulamento do processo

de vagas em período integral do Centro Municipal de Educação

Infantil - CMEI - GIRASSOL, a fim de assegurar a isonomia e justiça

social no atendimento.

Art. 2o Para fins do disposto no artigo anterior, a Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Esporte regulará a tista de espera para vagas
em período integral e Cadastro de Reserva de Vagas e Matrículas
junto ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI GIRASSOL.

Art. 3" Para ingresso tro Csntro Municipal de Educação Infantil -
CMEI - CIRASSOL a criança deverá:
I - ter idade de 06 (seis) meses completos;
II - residir no Município de Renascença.

Art. 4o Para as vagas no período integral serão observados os

seguintes critérios de preferência no atendimento, a serem aplicados
sequencialmente:
I - crianças com deficiência;
II - criauças em situação de lulnerabilidade social (art. 98 do ECA);
III - crianças cujos pais sejam menores de 18 (dezoito) anos e estejam
fiequentando alguma unidade escolar;
lV - crianças com pais que prestamjornada laboral diária de (08) oito
horas;
V - crianças com menor renda familiar (havendo preferência para os
beneficiririos de programas oficiais de complementação de renda
dentre os demais);

§1" Para comprovação da renda familiar de que trata o inciso V, do
csput deste aúigo, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Trabalhador assalariado, com contrato regido pela CLT: CTPS
(Carteira de Trabalho e Previdência Social), ou contracheque
atualizado;
II 

- Servidor Público Estatuüírio: contracheque atualizado;
III - Profissional Autônomo ou Profissional Liberal: Declaração de
renda, recebida, na atiüdade que exerce ou Declaração
Comprobatória de Percepção de Rendimentos 

- 
DECORE, emitida

pelo profissional contábil;
IV - Trabalhador Informal ou Eventual: declaração informando o
tipo de atividade que exerce, o local e a renda média mensal;
V - Desempregados e pessoas que não exercem atividade remunerada:
declaração informando que não exerce atividade remunerada;
VI - Aposentado, Pensionista ou Beneficiiírio de Auxílio Doença no
INSS: Extrato obtido üa intemet ou comprovante de rendimento que
contenha o número do beneflcio recebido;
VII - Estagi:írio: contrato de estágio, indicando o valor mensal
recebido;
VIII - Estudante menor de 18 anos: comprovante de matrícula e

atestado de frequência escolar,
IX - Desempregados que estiverem recebendo Seguro Desemprego:
Comprovante de recebimento fornecido pela Caixa Econômica
Federal.

§2" Para comprovação do honírio de trabalho de que trata o inciso IV,
do caput deste artigo, devení ser apresentada declaração emitida pelo
empregador ou do profissional liberaVautônomo constando o horário
de efetivo trabatho.

§3o A apresentação de documento falso será apurada judicialmente,
implicando nas sanções previstâs no ari. 297 (falsidade documental)
combinado com o art. 299 (falsidade ideológica) do Código Penal e na
suspensão da matrícula na respectiva vaga.

§4" Em caso de dúvida sobre a documentação apresentada a Equipe da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e EspoÍe podeú solicitar
visita e parecer de Assistente Social do Município.

Àrt. 5o Para inscrição no Cadastro de Reserva para vagas no período
integral, a criança devera estar matriculada no período parcial e os

pais ou responsáveis legais deverão apresentar os soguintes
documentos (original e fotocópia):
I - Certidão de nascimento da criança;
II - Comprovante atualizado de residência do responsável legal
(preferencialmente faturas de água, luz, telefone);
III - Comprovante de renda nos termos do disposto no § I 

o do art' 4";

fV 
- 

Declaração de Vacinação da criança;
IV - Carteira de Identidadç (RG) e CPF do responsável legal;
V - Outros documentos necessários para o enquadramento nas
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Aú. 6o No surgimento da vaga a familia será contatada por telefone,
por dois dias úteis consecutivos e em tumos diferentes.
§lo Decorrido o pÍazo do caput deste artigo e na impossibilidade
certificada de contato com a família, a criança sairá da lista de espera
e será chamada, imediatamente, a próxima criança classificada.
§2o Compete ao responsável legal da criança manteÍ o telefone de
Çontato atualizado no Cadasfro da Secretaria de Educação, Cultura e
Esporte.

Art. 7" A criança matriculada no CMEI que, durante o mês, faltar 05
(cinco) dias consecutivos ou 07 (sete) dias alternados, sem
justificativa perante a direção, perderá a vaga e terâ a matricula
cancelad4 retomando para a lista de espera.

Art. 8'Fica criada Comissão para Acompanhamento das Matrículas e
do Cadastro de Reserva de Vagas, com função consultiva e

fiscalizadora, a seÍ composto por:
I - Diretor (a) do CMEI;
II - Coordenar (a) pedagógico (a) CMEI;
III - 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esporte.

Art. 9" Compete à Secretaria Municipal de Educação, Culnrra e

Espoúe ao gerenciar o Cadastro de Reserva de Vagas dos CMEI:
I - Zelar pela transparência do processo;
II - GaÍatrtiÍ o sigilo das infomnções pessoais da criança;
III - Conferir a autenticidade e veracidade dos documentos
apresentados na inscrição ;
IV - Indeferir a inscrição, após tentativa frustrada de contato com a
família, nos termos do artigo 6o deste Decreto;
V - Registrar em Livro Ata específico todo o processo de seleção das
crianças e demais ocorrências relacionadas ao cadastro.

Àrt. l0 Os casos omissos serão resolvidos em deliberação conjunta da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Direção do
CMEI, Comissão de Acompanhamento das Matrículas e Procuradoria
do Município.

Art. 11 As denúncias de irregularidade deverão ser formalizadas por
escrito e através de protocolo na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esporte, para serem verificadas e apuradas pela Comissão de
Acompanhamento das Matrículas.

I,lrt 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil
e vinte e um.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLA
Prefeito

PubHcado por:
Marilia Zimermann Freese

Código Identificador:D4984F50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO No 2213, DE 16 DE DEZEMBRO DE202l.

Fixa o Valor Brásico de Referência - VBR, para o
exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais e nos termos do disposto no parágrafo único do
artigo 33 do Código Tributário do Município e na Lei n'810/2004,

DECRETA:

Art. 1". Fica fixado em R$ 247,60 (duzentos e quarenta e sete reais e

sessenta centavos) o Valor Básico de Referência - VBR, baseado no

índice dos últimos doze meses do INPC (ndice Nacional de Preços ao

Consumidor) - 10,96% acumulado no ano de 202l,para o exercício

financeiro do ano de 2022.

{rt. 2'. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir do dia 1' de janeiro de 2022.

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

um.

IDÁLIR JO,ÃO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Jovani Lúz Cenatti

Código Identiíicador: A04E I 878

DEPARTAMENTO DE ÀDMINISTRAÇÃO
DECRETO N" 2214, DE T6 DE DEZEMBRO DE2O2I.

Define Planta Genérica de valores dos terrenos
urbanos, de expansão urbana, ou urbanizáveis, das
terras rurais e das construções, para o exercício de
2022 e dáoutras providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, nos termos do disposto no artigo 11 da Lei
Complementar Municipal n' 02 de l0 de outubro de l99l (Código
Tributário Municipal),

DECRETA:

Art 1o. Fica manüda a Planta Genérica de Valores dos terrenos
urbanos, de expansão urbana ou urbanizáveis, das terras rurais e das

conskuções, fixadas pelo Decreto n.o 1314 de 25 de abril de 2012,
para o exercício de 2022.

AÍ. 2'. Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir do dia I o de janeiro de 2022.

Gabinete do chefe do poder executivo municipal de Renascença,
Estado do Paraná, aos dezesseis üas do mês de dezembro do ano de

dois mil e ünte e urn.

IDÁLIRJOÁO ZÁNELLiI
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código ldentiÍicador: FBAB3 FOD

DEPARTA]VIENTO DE ADMINISTRÀÇÃO
DECRETO N" 2215, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Fixa regras para lançamento e cobrança do IPTU e

Taxas de Serviços Urbanos, referentes ao exercício
financeiro de2022.

ô Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar
n.o 02 de l0 de outubro de 1991 (Código Tributário Municipal).

DECRETÀ:

Art. 1o. O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU será calculado
com base na Planta Genérica de Valores, acrescida a iaflação
calculada pelo IGPM dos últimos 12 (doze) meses. O mesmo índice
será aplicado para correção das Taxas de Serviços Urbanos.

Parágrafo Único - O fato gerador do IPTU e das Taxas de Serviços
Urbanos ocoÍre no inicio do mês de janeiro de 2O22.

IrÍt.2". O pagamento parcelado fica limitado a 04 (quatro) quotas,

com vencimento em tr3 de abril, 10 de juúo, 10 de agosto e 10 de

outubro doanode2O22.

Parágrafo Único - O prazo timite para pagameÍrto à vista, em quota
-.-.^:^^ -.^-^^ ^* r 1 l- ^L*ll ,t- ,A,,


