
PREFEITURA DO MUI{IGíPIO DE REilASGENçA

Lf,I T807. Df, 08 DE SETEMBRO DE 2022

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a
arrendar áreas de terras pâr1r firs de erploração de
jâzidâ para extração de câscalho e dá outrâs
providência§.

A Câmara Mudcipal de VercadoÍes aprovou e eu. TDAIIR JOÃO ZANELLA,
Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,

I,EI:

Aú. 1", Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a arrendar iireas de terras pam
Íins de exploração de jazidas para extrasão dê cascalho, a ser utilizado na recuperação e
manutenção das estradas ruais do Município.

Art. 20. As contratações a que se refere o artigo primeiro desta lei serão precedidas
de processo licitatório.

Art. 3". Cabeá ao Mudcípio de Renascença:
I - pagar o valor meÍsal do arreDdaÍnsnto da superÍicie, confome avaliação do valor

de mercado;
II - promover a escavação e retirada do cascalho da propriedade anendada;
III - obter a licença ambiental para a extração, trem como a autorização de lavra

junto aos órgãos competentes;
IV - recupenr a iárea degradada ao final do Fazo de explomção.

Aí. 4'. As despesas decoÍentes desta lei corerão por coÍrtâ de dotação
orçamentiíria própria.

Art, 5o. Revogam-se as disposições em contnirio.

ArL 6'. Esta t ei enfâ em vigor na data de sua publicação.

Renâscença, ao! oito diâs do mês de seiembro do ano de dois mil e vitrte e dois.
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art 3') - Esta Lei enm m vigo. na dâtâ dê su publicaçâo, fic.nd,ô
revogads as di§posi§ôe§ em contrário.

cabinet do Prcfeilo Münicipal de RendençÀ Esiâdo do Pnr.rá, em
08 de set€mbo d. 2022.

IDÁLIR JOÁO ZANELIÁ

Oneide Arisi Ka*lirg
Código Idenüícrdor:29799713

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDÁT'E
DECRETO N'2278/ DE OE DE SETEMBRO DE 2022

Abre cÍedno adiciodal espÉiâI.

O Prefeito Mudcipal de Renascetrç4 Esiado do Pâtuá, no uso de
su aribüiçõ.s legais € ros termos da Lei Múicipal o' 1805. de 08

DECR.ETA:

Âri- l") - Abrc CÉd o Adtclon.r ESTECI^L e corbpl@ia asõ6
do PPA-Plúo Pluriarul. L.] n" l-148 d. 29/O7l2OZl. LDO-Lei d.
Dfttrizes Orç@qtárid. Lei n' 1755 de 29109D021. e LOL-Lei
Oíçúeúâia Anul, Lei n' l?ó5 dê 08/12/2021, psm ô Exercicio
FinânceiÍo de 2022, no vâlo. d. RS 75.000,ü) (s.l.llt e cloco mil
reds), confore classiÍicâção Âltrcional pÍogreiticÀ abaüo:

Âí. 2') - Os @uEos pâm fazer facê à dêsp*s com a ab.rtu do
CÉdito 

^dicionrl 
Especlrl de que tEta o An. l', corerão à conta

dos rcunos úairo especificados:

I EXCf,SSO Df, ÀRRECAITAçÃO po. fo!t. de r..ür!6 (
Repasie lnsis Rendlnentoi em Àpliciçõ.s rin.nceir$ em 2022),
confome âbâixo espeifi ca:

ÀÍt 3') - Este Dc@lo {rrâ em ügor Íâ dalâ dê sua publicação.
ficâúdo revogada !s disposiçõê em conffirio.

Crabir.te do Prefeno Múicipald. Rênascerçâ, Eíado do PáÚá, em

08 de sercmbro de 2022.

IDÁLIA JO]O ZIINELLÀ

oncide Aísi Karklirg
Códlgo lderailictdor:C7El EE}l

GABINE E DO PREFETTO
LEIT807, Df, 08 DE SETI]MBRO DE 2022

r:À§r§§9___=-------s!
ÊuúMúGiFl&Àdíédi

AuloÍizâ o Chef€ do Podq Erecutivo MúiciPal a

úodd árcas de teÍrEs p@ fiDs de êxplomçào de
jazida pârÂ extraçâo de cascâlho ê dá outra
Proaidência.

A CamM Murflpâl de V«eadore§ aprcvou e eu. IDALIR ,OÃO
ZÀNELLA, Prefcito de Renâscênça, sânciono â s€guinte,

LEI:

Art. 1". Fica o Poder Executivo Muicipâl âuloÍirado a anendar área§

dê teras pm fins de êxplorÁçâo dejazidd pârâ eitrâçâo de cascalho.
a sr utilizado nâ tlspctâção e Íunuleryàô d.a§ .stÍidas tuÉis do

Art 2'. As @.râtaçõçs Â que se refcrc o aniSo priheirc d6lâ lei
súào pÉedid6 de p@esso licihúrio.

Aí. 3'. Caberá ao Muicipio d. Rúâscença:
I - pstú o valor mnsâl do âÍrddandlo da supsficic. confome
âvaliaçâo do valo. de ú€rcado;
ü promov€i a escÀva9ão e retiradr do cascalho da lrop.iedade

III - obteÍ ã licetrça ambienÉl p!r. a exFàçâo, bem como a

aütorizâçào de lalm júio aos óÍgâos compelentcsi
IV - rêcuperar â árq deeradada âo final do p@o de explorâçâo.

^í. 
/t1 As d6pes deolmrB d6r. lei @rcÍão por conta dê

dotaçào o4úenlália pópria.

Arr 5'. Revogm'se a disDosições eÍn conhário.

art ó'. Esta Lei ertra em vigor oa data de su publica(ào.

R.r.sc.Dçr, .os oito dl.ú do m& d. reieDb.o do .Do de dois mü .

IDÁLIR JOÁO ZÁNEILI

Thalia Zappcllo da Silva
Códlgo ldcrfllcadoÍ:5 l6FA809

ESTADO DO PARÀNA
PR.ETEITURA MUNICIPAI, DE RESERVA DO IGUAÇU

PR-ETEITURA MIJNTCIPÁL DE RASERVA DO IGUAÇU
HOMOLOGAÇÃO PRECÀO 68

HOMOLOGAqÀO
PRf,GÁO ELETRÔNTCO N' óE/2022

o Prcfeío Municipal de RêseNa do l€xuçu. no uso de su^
atribuiçõ€ quc lhe sâo conêrida pôÍ tri, ioma público âos
inteGsdos ã HoMoÍ.OGACÃO do p@cdimmlo licitaóno
modâlidâde Pregío ELtrônico r'. 0óE/2022, cujo objeio é
.NQUISIçÃO DE N.ISTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDÀ
MUNICTPÂL COM RECURSOS DA EMENDA PA.RIAMENTÁR
DA PROGRAMÂÇÀO 412175220200001,2020", setrdo ás

pÍoponent€s com seus rcspectivos valoresr CLAUDINEI TONIETTI
EPP ln3critl Do CNPJ lob o" 2E.732.430/0001-17, com ã

impoíância de RS 8.210,00 (oilo mil d@rlos . trinla Íeáis),
*rimdos pe o pniodo de lE0 ícflto ê oitúla)dia.

RêseRâ do Igü!çu,?R. 08 dc set€trüro de 2022.

WTÓ*Io ÁNTIINES DE PÁULÁ

Sueli Lim dos Súlos
Código rd.rtfii@do.:E6E7Dl62


