
PREFEITURA D0 MUt{lGíPlo DE RENASGENçA

DECRETO N'2215, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Fixa regras pâra lançamento e cobrança do IPTU e Ta-
xas de Serviços Urbanos, referentes ao exercício finan-
ceiro de 2022.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto na Lei Complementar n.o 02 de 10 de outubro de 1991

(Códi go Tributrário Municipal).

DECRETA:

Art. 1'. O lmposto Predial e Territorial Urbano - IPTU será calculado com base na
Planta Genérica de Valores, acrescida a inflação calculada pelo IGPM dos ultimos 12

(doze) meses. O mesmo índice será aplicado paÍa correção das Taxas de Serviços Urbanos.

Paráryrafo Único - O fato gerador do IPTU e das Taxas de Serviços Urbanos ocoÍre
no início do mês de janeiro de2022.

Art.z". O pagamento parcelado fica limitado a04 (quatro) quotas, com vencimento
em 13 de abril, l0 dejunho, 10 de agosto e 10 de outubro do ano de2022.

Parágrafo Único - O prazo limite para pagamento à vista, em quota única, vence
em 13 de abril de2022.

Art. 3". O contribuinte que optar pelo pagamento à vista, em quota úni ca, terâ direito
ao desconto de até l0 Yo (dezpor cento), calculado sobre o valor total lançado.

1rrt. 4". A arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública - CIP, dos Imóveis
não ligados à rede de distribúção de energi4 será cobrado de acordo com o Art. 6o da Lei
Municipal n." 810, de 05 de janeiro de2004.

Art 5". Revogam-se as disposições em contrário.

Art 6'. Este Decreto entra em vigor, ra data de sua publicação, produzindo efeitos
aparttr do dia 1" de janeiro 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.
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Art. 6" No surgimento da vaga a família será contatada por telefone,
por dois dias úteis consecutivos e em turnos diferentes.

§1o Decorrido o prazo 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 manter o telefone de

contato atualizado no Cadastro da Secretaria dc Educação, Cultura e

Esporte.

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

Art. 8'Fica criada Comissão para Acompanhamento das Matriculas e

do Cadastro de Reserva de Vagas, com função consultiva e

fiscalizadora, a ser composto por:
I - Diretor (a) do CMEI;
ll - Coordenar (a) pedagógico (a) CMEI;
III - 0l (um) representatrte do Conselho Municipal de Educação;
IV - 0l (um) representante da Secretaria Municipal de Educação,
Culrura e Espofte.

Art. 9" Compete à Secretaria Municipal de Educação, Cuitura 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 inscriçâo;
IV - Indeferir a inscrição, após tentativa frustrada de contato com a

família, nos tennos do artigo 6o deste Decreto;
V Registrar em Liwo Ata cspecífico todo o processo de seleçâo das

crianças e demais ocorrências relacionadas ao cadastro.

Art. 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.

ÀÉ. 1l As denúncias de irregularidade deverão ser tbrmalizadas por
escrito e através de protocolo na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esporte, para serem verificadas e apuradas pela Comissão de
Acompanhamento das Matriculas.

Àú. l2 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 ünte e um.

IDALIR TOÃO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Marilia Zimermann Freese

Código ldentificador:D49B4F50

DEPARTAMENTO DE ÂDMINISTRAÇÃO
DECRETO N" 2213, DE 16 DE DEZEMBRO DE 202r.

Fixa o Valor Básico de Referência - VBR, para o
exercício financeiro de2022 e dá outras providências.

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

suas âtribuições 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 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 (Índice Nacional de Preços ao

Consumidor) - 10,960/o acumulado no ano de 2021, para o exercicio
financeiro do ano de 2022.

Àrt. 2'. Este Decreto ertra em vigor na data de sua publicação,
produzindo eíbitos a partir do dia I " 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.

IDÁLIR JOÃO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código IdentiÍicador:A04E 1 878

DEPARTÀMENTO DE ADI\{TNTSTRAÇAO
DECRETO N" 221,Í, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do disposto no artigo 1 1 da Lei
Complementar Municipal nn 02 de 10 de outubro de l99l (Código
Tributário Municipal),

DECRETA:

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

construções, fixadas pelo Decreto n." 1314 de 25 de abril de 2012,
para o exercíci o de 2022.

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

Gabinete do chefe do poder executivo llunicipal de Renascença,

Estado do Paranâ, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de

dois mil e vinte e um.

IDÁLIR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código Idenfifi cador: FBAB3F0D

DEPARTA]VTENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECR-ETO N" 2215, DE 16 DE DEZEMBRO DE 202r

Fixa regras para lançamento e cobrança do IPTU e

Taxas de Serviços Urbanos, referentes 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." 02 de l0 de outubro de 1991 (Código Tributririo Municipal).

DECRETA:

Art. ln. O Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU será calculado

com base na Planta Genérica de Vaiores, acrescida a inflação
calculada pelo IGPM dos últimos l2 (doze) meses. O mesmo índice

será aplicado para correção das Taxas de Seruiços Urbanos.

Parágrafo Único - O fato gerador do IPTU e das Taxas de Serviços

Urbanos ocorre no início do mês de janeiro de 2022.

Art. 2". O pagamento parcelado tica limitado a 04 (quatro) quotas,

com vencimento ern 13 de abril, 10 de junho, 10 de agosto e 10 de

outubro doanode2022.

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

única, vence em I 3 de abt',l de 2022.
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Art. 3". O contribuinte que optar pelo pagamento à vista, em quota
única, terá direito ao desconto de até 10 Vu (dez por cento), calcúlado
sobre o valor total lançado.

Art. 4n. A arecadação da Contribuição de Iluminação pública _ CIp,
dos Imóveis não ligados à rede de distribuição de energia, será
cobrado de acordo com o Art. 6o da Lei Municipal n.o gl0, ãe 05 de
janeiro de 2004.

Art. 5o. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6o. Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação,
prodtrzindo efeitos a parlir do dia 1' de janeiro de 2022.

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 r.inte e um.

Idalir João Zanella
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Cóügo IdentiÍicador:BFg55 7FC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N" 337 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Prorroga a licença para tratamento de saúde da
servidora Talita Daniele Colombo.

IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito de Renascença, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Pronogar a licença para tratamento de saúde da servidora Talita
Daniele Colombo, matricula no 65211, Professora da Educação
Infantil, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e

Esportes, pol' tempo indeterminado com nova avaliação em três
meses-

Esta Portaria 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.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentiÍicador:2 1 5378 I 8

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTARN'038, DE 15 DE DEZEMBRO DE

2021

Dispõe sobre a redução da extensão da faixa não
edificável, contígua à faixa de domínio público das

rodovias localizadas no âmbito do território do
Município de Renascença e assegura o direito de

permanência de edificaçõesna faixa não edificável
contígua às faixas de domínio das rodovias; altera as

Leis Complementares nos028, de 27 de maio de 2020
e 31 da Lei Complementar n." 032, de 27 de maio de

2020, as quais integram o Plano Diretor
Municipal;edá outras providências.

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

LEI:

Art. l"Esta Lei Complementar dispõe sobre a redução da extensão da
faixa não edificável, que passa de 15,00m (quinze metros) para 5,00m
(cinco metros) de cada lado ao Iongo das faixas de domínio público
dos trechos das rodovias que atravessem o perímetro urbano ouráreas
urbanizadas passíveis de serem incluídas no perimetro urbano,no
âmbito do Município de Renascença, Estado do paraná, e assegura o
dircito de permanênciadeedificações na faixa não edificável 

"oitígmàs faixas de domínio público das rodovias.

§ l" A redução da faixa não edificável, de que trata ocaputdeste artigo,
é realizada com âmparo no artigo 4",Ill, da Lei Federal n" 6.766, de
19 de dezembro de 1979, com redação dada pela Lei Federal n.o

13.913, de 25 de novembro de 2019.

§ 2" O direito de permanência de edificações consolidadas, de que
trata o pelocapaldeste artigo e o artigo 4" desta Lei, e realizado com
amparo no artigo 4', § 5", da Lei Federal f 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, com redação dada pela Lei Federal n." 13.913, de 25 de
novembro de 2019.

Art. 2'O artigo 47 da Lei Complementar n.o 028, de 27 de maio de
2020 (Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos), do
Município de Renascença, Estado do Paraná, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

,,{rt.47

fX - em faixa de 5,00m (cinco metros) para cada lado ao longo das

faixas de domínio público das rodovias;

IX-A - em faixa de 15,00m (quinze metros) para cada lado ao longo
das águas correntes e dormentes, e da faixa de domínio das ferrovias e

de segurança de redes de alta tensão e dutos,se outra largura não for
exigida pela legislação federal ou estadual, conforme for o caso;

Àrt.3"O artigo 3l da Lei Complementar n.u 032, de 27 de maio de
2020 (Dispõe sobre o Sistema Viário do Município de Renascença),

do Município de Renascença, Estado do Paraná, passa a vigorar com a

seguinte alteração:

*Art. 3l - Nos terrenos lindeiros às vias que constituem o sistema
rodoviário estadual ou federal será obrigatória a reserva de uma faixa
non aedificandi de 5,00m (cinco metros) conforme a Lei Federal nn.

6766/79, com redação dada pela Lei Federal n." 13.913, de 25 de

novembro de2019, para a implantação de via marginal.

Art. 4oAs edificações localizadas nas áreas contíguas às fuixas de

domínio público dos trechos de rodovia que atravessem o perímetro

urbano ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluidas no perímetro
urbano, desde que construídas aÍé 26 de novembro de 2019, ficam
dispensadas da observância da exigência prevista no Artigo 1" desta

Lei, salvo por ato devidamente frtndamentado do poder público
municipal.

Art. S"Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6"Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

publicação.

Renascença, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois

mil e vinte e um, 60" ano de emancipação.

IDALTR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado Por:
Marilia Zimermann Freese

Código ldentiÍicador: A0 E7B4CA
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