
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE RENASGENçA

I,EI NO 1.791, NNi OI DII JUNI{ODE2O22

Altcra a Lci Municipal no 1.344, de 24 de outubro de
2013 c d:i outras providências.

A Câmara Municipal de Vereaclores, aprovou e eLr, Prefeito de Renascença, sanciono a
seguinte,

I-EI:

Art. 1o. O artigo 1'da Lei no 1.344, de24 de outubro de 2013 passa a vigorar com a

seguinte redação:

Art. lo. O auxílio cesta básica será conceclido ao servidor público municipal que perceba
remuneraÇão ntensal de ctté trnt s'alát'io nt,ínittto e meio, nacional, observados os demais
requisitos Jixados nesta Lai.

Art. 2" O caput do artigo ?o e o seu parágrafo primeiro, da Lei no 1.344, de 24 de outubro
de2013 passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2o. O valor do auxílio cestcr-biis'ica será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
mensais.

§ 1'. A ahralizcrção do valor do atr.rílio dor-se-á anualntente no mesmo período e índice
da revisão geral arutctl dos servirlores clo Poder Exeutíivo Municipal.

/ \ tt(...)

Art. 3o. Ficam acresciclos ao artigo 2o da 1 .344, de24 de outubro de2013, os parágrafos

3or 4" 5o, 6o, 7o e go.

"4rt. 2o....

()

§ 3 ' Fica o Poder Exeattivo A,:íurticiltal autorizado à conceder aos servidores públicos
municipais o auxílio cesta básica por ittterméclio do Cartiio Vale Alimentação

§ 4'O Valor creclitatlo no ccu'l[io nrogttético clo Cartão Vale Alimentaçtío terávalidade
para constuno, exclusit:umeule com o ctclttisição de alimentos nos estabelecimentos
contercictis contteniacJos conl ct operatktra do cartão controlado pelo Município de

Renascença.

§ J" O CartCio Vale Alimentctção su'ti exclustvo, intransferível e nontinal a cada servidor
beneficiado.

§ 6" Cctda beneíiciário ler'lr clireito rr trnt corltio senclo clue o custo de emissão de unt

segundo cartão ott ntctis carlões, ytr tltrulcluer motivo que seja, será às custas do servidor.
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§ 7' Ocorrendo o desligctmento clo sen:idor o cartão será imediatantente cancelado e o
beneficiário deverá entr.ego-lo no setor de Recursos Htnnanos.

§ 8'A Adntinistt'ctçcÍo Públicct potlerú contratar medianÍe processo licitatório empreso
para gerir o Cartão Vale AlintenÍoç'tio.

Art. 4'. Fica revogado o parírgraÍ'o prirlie iro clo artigo plimeiro da 7 .344, de 24 de outubro
cle 2013 e demais disposições em contrário

Art. 5'. Esta Lei entra ent vigor nl data de sua publicação.

Renascença, ao primeiro clin tlo môs de.iunho do ano de dois mil e vinte e dois, 60o

ano de cmancipação.
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FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 01 de junho de 2022.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código Idenüfi cador: 4F 0 67D9 4

DEPARTAMENTO DE ADMIMSTRÀÇÃO
EDITAL DE LICTTAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE

PR"EÇOS N.006/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no ârt. 109, par:ígrafo 1' da Lei
8.666193, torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, cuja
classificação dá-se da seguinte forma:
Em primeiro lugar a empresa MARISA APARECIDA D.
GONÇALYES, que apresentou proposta no valor de R$ 282.636,76
(duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e
seis centavos);
Em segundo lugar a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA, que âpresentou proposta no valor de R$ 283.635,60
(duzentos e oitenta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais e

sessenta centavos).

Renascença, 0l de junho de 2022.

VERIDIÁNÀ SÀLVADEGO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código ldentiíicador:F9A3 I 7E 1

DEPARTAMENTO DE CONTABILID{)E
DECRETO N" 2251 DE 01 DE JUNHO DE2O22

Abre crédito adicional especial.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e nos terÍnos da Lei Municipal n' 1793, de 0l
dejunho de2O22,

DECRETA:

Art. 1) - Fica aberto um Crédito Adicional ESPECIAL e

complementadas as ações do PPA-Plano Plurianual, tri n' 1748 de
2910712021, LDO-Lei de Diretrizes Orçamentiirias, Lei n' 1755 de
291A9D021, e LOA-Lei Orçamentária Anual, Lei n' 1765 de
0811212021, para o Exercício Financeiro de 2022, no valor de RS
11.221,73 (onze mil, duzentos e ünte e um reais, e setenta e três
centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

Aú. 2') - Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do

Crédito Adicional Especial de que trata o Art. 1", correrão à conta

dos recursos abaixo especificados:

I - SUPERÁVIT FINAI\CEIRO (saldos financeiros de 2021),

apurado em 3 I I l2l2\2l, conforme abaixo especifi ca:

cóDrco Fotrte VALOR RS

0600
SECRETARIÀ MUNICIPAI
DE EDUcAÇÀo, CULTUR-/
E ESPORTE

suprnÁvm
FINÂ-\CEIRO Fonte
1036 - Compleúênraçã(
da União VAAF 70%

'1.855,22
0602 do FUNDEB

12.361.00202.0t9

F'uÍdeb (1Oo/.)

DeÉnrclviftilo dÀs atiüdade
c@iculares do ensinr

fundamental, especial e EJA

3.3.90.93.00

12.36t.00222.021

t-uidcb (3ú/o)
DeseDvolvioento d6 ativiúde
cwiculares do msin
fundmntâi, esp@ial e ÊJA

suprnÁvr
MiI\JC.EI8Q ronte
1037 - Cômplemen[açã(
dá União VAÂF 30%

3.3.90.93.00 ttrdcnizâçôes e J.366,5 I

TOTAL t 1.22t.71

Código
Reeita

d2 Discrimiíação dr
Receit.

Vrlor
apurdo eE
3ut2t2t2l

Valor jr
rtiliádo

Valor
utilizár
presente
projeto

Valor d(
SÍperíüt
FiDanceire/
Saldo
remâreseDte

SUPERÁvrI
FINAI.iCEI-RO
(sâldo de 2021
Fonte:1036

suPEltrA.vm
FINANCEIRO
Forte: 1036
Complementaçào d,

Udão - VAAI 70%

7.855.22 0,00 '1.855,22 0,00

sUPERÁVIT
FINANCEI-RO
(saldo de 2021
Fofte: 1037

§UP§RAVfT
FINÀI\íCEIRO
Fonte: 103?
CoEplerentação d
União - VÂAI 30%

1.366.51 0.00 1.166.51 0,00

TOTÂIS...--...-....._..................R$ 1.221,13 0,00 tl.22r,73 0,00

AÉ. 3") - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, em
01 dejunho de2022.

IDALIRTO,ÃO ZÁNELLÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling

Código ldentiÍicador: F440D87 A

DEPARTAMENTO DE RECUR§OS HUMANOS
LEr N" t792,DE 01 DE JUNHO DE 2022

Altera o artigo 6'da Lei 1361, de 1l de dezembro de
2013 e dá outras proüdências.

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

LEI:

ArL 1'. Os incisos I, II e III, do artigo 6'da Lei 1.361, de 11 de
dezembro de 2013 passam a vigorar com a seguiate redação:

Art. 6'. (...)
I. Pregoeiro - R8 1.000,00 (mil reais);
II - Presidente da Comissão Permanente de Licitações - R8 700,00
(setecentos reais);
III. Membro Titular da Comissão Permanente de Licitação e membro
da Equipe de Ápoio aos Pregoeiros - R$ 600,00 (seiscentos reais).

Art. 2". Revogam-se as disposiçôes em contnírio.

Art. 3'. Esta Lei entra em ügor na data de sua publicação.

Renascença, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e

vinte e dois, 60o ano de emancipação.

IDÁLIR JO,4O ZANELLÀ
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código Identifi cador: E2EAF0C9

GÀBINETE DO PREFEITO
LEr N't.1gl,DE 01 DE JLJNHO DE2022

Altera a Lei Municipal n" 1.3M, de 24 de outubro de

2013 e dá outras providôncias.

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, Prefeito de

Renascença, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. l'. O artigo l" da Lei n" 1.344, de 24 de outubro de 20 13 passa a

vigorar com a seguinte redação:

§
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Art. 1". O auxílio cesta básica será concedido ao servidor público
municipal que perceba remuneração mensal de até um salário mínimo
e meio, nacional, observados os demais requisitos Jixados nesta Lei.

AÍt. 2 O caput do artigo 20 e o seu parágÍafo primeiro, da Lei n"
1.344, de 24 de outubro de 2013 passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2". O valor do auxílio cesta-Ursica será de R8 150,00 (cento e
cinquenta reais) mensais.

§ 1". Á atualização do valor do auxílio dar-se-á anualmente no
mesmo período e índice da revisão geral anual dos servidores do
Poder Executivo Municipal.
(. ..)

Art. 3o. Ficam acrescidos ao artigo 2" da 1.344, de 24 de outubro de
2013, os parágrafos 3",4,5",6o, 7" e 8o.

"Árt. 2"....

()

§ 3 " Fica o Poder Executivo Municipal autorizado à conceder aos
servidores públicos municipais o auxílio cesta básica por intermédio
do Cartào Vale Alimentação

§ 4 " O Valor creditado no cartão magnético do Cartão Vale
Alimentação terá validade para consumo, exclusivamente com a
aquisição de alimentos nos estabelecimentos comerciais conveníados
com a operadora do cartão controlado pelo Município ale

Renascença.

§ 5' O Cartão Vale Alimentação seró exclusivo, intransferível e

nominal a cada servidor beneficiado.

§ 6'Cada beneficiário terui direito a um cartão sendo que o custo de
emíssão de um segundo cartão ou mais cartões, por qualquer motivo
que seja, será às crctas do servidor.

§ 7" Ocorrendo o desligamento do servidor o cartão será
imedíatamente cancelado e o beneficiário deverá entrega-lo no setor
de Recursos Humanos.

§ 8'Á Ádministração Pública poderá contratar mediante processo
licitatório empresa para gerir o Cartão l/ale Alimennção.

Art. 4". Fica revogado o panígrafo primeiÍo do artigo primeiro da
1.344, de 24 de outubro de 2013 e demais disposições em contriírio

Art. 5'. Esta Lei entra em vigor na datâ de sua publicação.

Renascença, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e

vinte e dois, 60n ano de emancipação.

IDÁLIR TOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código Identifi cador:0D964990

GABII\ETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTÂR N" O4O, DE OI DE JTJNHO DE2O22

Altera a Lei n' 828, de l0 de setembro de 2004 e dit
outras providências.

A Cômara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, Prefeito de

Renascença, sanciono a seguinte,

LEI

AÉ. 1". Fica alterado o artigo 132 dal.rci n'828, de l0 de setembro de

2004, que passa a vigorar com a seguinte Íedação:

Art. 132. A alíquota normal de contribuição do Munícípio, em
qualquer de seus Poderes, e de suas autarquias e Jitndações
corresponderá a 2296 (vinte e dois por cento) da totalidade da
remuneração de contribuição dos segurados ativos, sendo que deste
percentual, 3,6% (três inÍeiros e seis décimos por cento) refere-se a
Taxa de Administração de que trata o artigo 148 desta lei.

Aú. 2o, O caput do artigo 6", da Lei n" 828, de 10 de setembro de
2004 passa a vigoÍar com a seguinte redação:

Art. 6" A remaneração de contribuição correspondera às verbas de
caráter permanente, bem como dos adicionaís de insalubridade e
periculosidade integrantes da remuneração, do subsídio ou dos
proventos do participante, aí considerado o abono anual, coníorme
deJinidos em lei.

Art. 3o. Ficam revogados os incisos I e II e o pzrâgrafo primeiro do
artigo 132 da Lei no 828, de l0 de setembro de 2004 e demais
disposiçôes em contrário.

Art, 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e

vinte e dois 60u ano de emancipação.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código Identifi cador: 44C0 197 1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NESERVA DO IGUAçU

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
LEI MUNICIPAL

LEI N'1172t2022

SUMULA: AUTORIZA O PODER
EXECUTTVO MUNICIPAL A
CONTRATAR OPERAÇÕES DE
CREDITO COM A AGÊNCIA DE
FOMENTO DO PARANÁ S.A.

A Câmara Municipal de Reserva do lguaçu, Estado do Paranit,
aprovou e eu Vitório Antunes de Paula, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte lei.

Art, l' - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar
com a Agência de Fomento do Paraná S.A operações de crédito, até o
limite de RS 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Parágrafo Único - O valor das operações de crédito esrá
condicionado à obtenção pela municipalidade, de autorização para a
sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao
endiüdamento público através de Resoluções emanadas pelo Senado
Federal e pela Lei Complementar n" l0l, de 04.05.2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

AÍt.2'- Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros
e outrâs condições de vencimento e liquidação da dívida a ser
contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas
autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe o

normativo do Senado Federal, bem como âs noÍnas específicas da

Agência de Fomento do Paraná S.A.

AÉ. 3" - Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas
por esta Lei serão destinados a:

I - Paümentação de vias urbanas;
II - Aquisição de terreno para Parque Industrial;
III - Construção de Barracões;
IV - Reformas e ampliâção de próprios do Executivo;


