
PREFEITURA DO MUilIGíPIO DE REIIASCEilçA

LEr N', 1.777, DE 16 DE FEVEREIRO D82022

Concede recomposição nos subsídios dos agentes

políticos do Município de Renascença, Estado do

Paraná.

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

seguinte,

LEI:

Art. 1o. Fica concedida à recomposição nos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários

Municipais e Vereadores, de que trata o artigo 37, incisos X e XI da Constituição Federal, na

ordem de l},06yo (dez inteiros e seis centésimos por cento) sobre os valores vigentes,

correspondente à perda inflacionária apurada conforme variação acumulada pelo IPCA, de janeiro

a dezembro de202l, com efeitos retroativos apartir de lo de janeiro de2022.

Art.20. Revogam-se as disposições em sentido contrário.

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.
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Àrt, 5o Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois
mileünteedois.

IDALIR JOÃO ZANELL,4
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código [dentiÍicador:ó84 I TFBD

GABII{ETE DO PREFEITO
LEI N' I.11S,DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Altera o valor da diária previsto no artigo 3'. inciso
IV, da Lei n" 1282, de 18 de fevereiro de 2013 e da
outras providências.

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

LEI:

Aú. 1'. Altera o valor da diária fixado no artigo 3", inciso IV, da Lei
rf 1282, de 18 de fevereiro de 2013, que flcará com a seguinte
redação:

"Árt. 3" (...)

IY - R$ 120,00 (cento e vinte reais), quando o destino for qualquer
autra cidade, que não as capitais e nem as consignadas no inciso Il e

não necessitar de pernoite."

Art. 2o. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois
milevinteedois.

IDALIR JOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código Identifi cador:E87895 I 0

GABINETE DO PREFEITO
LEr N' 1,776,D8 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a
realizar Teste Seletivo Simplificado para contratação
de Motorista e Operador de Máquinas Temporário e

formação de cadastro de reserva.

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

LEI:

ÀÉ. 1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do
artigo 236, incisos III e IV, da Lei Complementar no 0ló, de l0 de
agosto de 2Ol5 a realízar Teste Seletivo Simplificado pâra contratação
de 01 (um) Motorista e 0l (um) Operador de Máquinas, bem como
formação de cadastro de reserva, para atender necessidades quanto à

manutenção do serviço público, decorrente de vacância de cargo, bem
como para substituição dos servidores efetivos que eventualmente

sejam afastados na forma da lei, visando atender a necessidade de

excepcional interesse públ ico.

Parágrafo único. O vencimento, carga horária, direitos, deveres e

ntrihuicões são as mesmas previstas para os cargos efetivos.

Art. 2o. As contratações de que trata o art. lo desta Lei teú a duração
máxima de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada por igual ou
inferior período.

Art. 3'. O contrato será de natureza administrativa e especial, ficando
o contratado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

^Ít. 
4". As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de

dotaçâo orçamentiiria própria.

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

Àrt. 6'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, âos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois
milevinteedois.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Publieado por:
T"baha Zapp ello da Silva

Código IdentiÍicador:O23AFE5C

GABINETE DO PREFEITO
LEr N" t.777,D816 DE FEVERETRO DE 2022

Concede recomposição nos subsídios dos agentes
políticos do Municipio de Renascença, Estado do
Paraná.

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

LEI:

Art. 1o. Fica concedida à recomposição nos subsídios do Prefeito,
Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, de que trata o
artigo 37, incisos X e XI da Constituição Federal, na ordem de

10,06% (dez inteiros e seis centésimos por cento) sobre os valores
ügentes, correspondente à perda inflacionária apurada conforme
variação acumulada pelo IPCA, de janeiro a dezembro de 2021, com
efeitos reúoativos a partir de 1 " de janeiro de 2022.

Art. 2o. Revogam-se as disposições em senúdo contrário.

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois
milevinteedois.

IDÁLIR JOÁO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código ldentiÍicador: 137 52BFB

GABINETE DOPREFEITO
LEI N' 1.778,DE.16 DE FEVERETRO DE 2022

Concede reüsão geral anual aos servidores do Poder
Legislativo de Renascença-PR e dá ouras
providências.

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

LEI:

Art. 1". Fica concedida a reüsão geral anual aos servidores efetivos e

comissionados do Poder Legislativo, de que trata o artigo 37, inciso
X, da Constituição Federal, na ordem de 10,06% (dez inteiros e seis

centésimos por cento) sobre os niveis vigentes, conforme variação

acumulada pelo IPCA dos últimos l2 (doze) meses.


