
rREFEITURA D0 Mumcíplo DE RENASGENçA

DECRETO N', 2213, DE 16 DEDEZEMBRO DE 2021.

Fixa o Valor Básico de Referência - VBR, para o
exercício Íinanceiro 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. 1o. Fica Íixado em RS 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 (Indice Nacional de Preços ao Consumidor) - l},96yo acumulado no ano de202l,
para o exercício financeiro do ano de 2022.

Art.2". Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir do dia 1o 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 e um.
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Árt. 6' No surgimento da vaga a familia será contatada por telefone,
por dois dias úteis consecutivos e em tumos diferentes.
§1o Decorrido o pmzo do caput deste artigo e na impossibilidade
certificada de contato corn a família, a criança sairá da lista de espera
e será chamada. imediatamente, a próxima criança classiÍicada.

§2o Compete ao responsável legal da criança manter o telefone de
contato atualizado no Cadastro da Sccretaria de Educação, Cultura e

Esporte.

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

Àrt. 8'Fica criada Comissão para Acompaúamento das Matriculas 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;
ilI - 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
IV - 0l (um) representante da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Espofie.

Art. 9' 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 - Galantir o sigilo das informações pessoais da criança;
iII - Conferir a autenticidade e veracidade dos documentos
apresentados na inscrição;
iV - IndeÍbrir a inscrição, após tentativa frustrada de contato com a

Íàmília, nos temos do artigo 6o deste Decreto;
V - Registrar em Liwo Ata específico todo o processo de seleção das
crianças e demais ocorrências relacionadas ao cadastro-

-A.rt. 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.

Àrt. 1l As denúncias de iregularidade 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.

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

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

IDALIRTOÃO ZANELLÁ
Prefêito

Publicado por:
Marilia Zimermann Freese

Código Identifi cador: D4984F50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N" 2213, DE 16 DE DEZEMBRO DE2O2I.

Fixa o Valor Básico de ReÍbrência - VBR, para o
exercício Íinanceiro de 2022 e dá outras providências.

O Pr-efeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais e nos ternos do disposto no parágÍafo único do
artigo 33 do Código Tributário do Município e na Lei n" 8 l0/2004,

DECRETA:

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

sessentâ centavos) o Valor Básico de Referência - VBR, baseado no
ín<Jice dos últimos doze meses do INPC (Índice Nacional de Preços ao

Consumidor) - 10p6% acumtüado no ano de 2021, para o exercicio
financeiro do ano de 2022.

Art. 2n. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo eÍbitos a partir do dia l' 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 e

um.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código Identifi cador:404E I 878

DEPARTAMENTO DE ADMINTSTRAÇÃO
DECRETO N" 2214, DE 16 DE DEZEMBRO DEzOzI.

Define Planta Genérica de valores dos terrenos
urbanos, de expansão urbana, ou urbanizáveis, das
teras rurais e das construções, para o exercicio de

2022 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná. no uso de
suas atribuições legais, nos ternos do disposto no artigo 1 1 da Lei
Complementar Municipal no 02 de l0 de outubro de 1991 (Código
Tributário Municipal),

DECRETA:

Art. l'. Fica mantida a Planta Genérica de Valores dos terrenos
urbanos, de expansâo urbana ou urbanizáveis, das temas rurais e das

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

Art. 2". Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir do dia i" dejaneiro de2022.

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

IDÁLIR JOÁO ZÁNELLÁ
PrcÍbito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código Identificador: FBAB3 FOD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N" 2215, DE 16 DE DEZEMBRO DE202l

Fixa regras para lançamento e cobrança do IPTU e

Taxas de Serviços Urbanos, rel-erenles ao exercício
financeiro de2022.

O 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).

DECRETA:

Art. 1". O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU será calculâdo
com base na Planta Genérica de \ralores, acrescida a inflação
calculada pelo IGPM dos irltimos 12 (doze) meses. O mesmo índice

será aplicado para coffeção das Taxas de Serviços Urbanos.

Parágrafo Único - O fato gerador do IPTU e das Taxas de Serviços
Urbanos ocoÍre no início do mês de janeiro de 2022.

Art. 2o. O pagamento parcelado fica limitado a 04 (quatro) quotas,

corn vencimento em 13 de abril, 10 de junho, 10 de agosto e 10 de

outubro doanode2O22.

Parágrafo Único - O prazo limite para pagamento à vista, em quota

única, vence em 13 de abnlde2A22.


