
LEI N' 1809, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

Alterr o § 2', do rrtigo 15, da Lei n" 1.750n021 a

dá outras providêncirs.

A CâÍnara Muicipal de Vereadores, aprovou e eq PÍefeito de Renascença- sanciono a
seguinte,

LEI:

Aú. l'. Fica alterado o § 2', do artigo 15, da Lei n' 1.750/2021, que passa a vigomr com
a seguinte redação:

"AtL l5 (..)

§ 2' Observadas os condições plevistos no § l' desle altigo e no disposlo no
regulamento do plano de beneÍícios, q contribuição do patocinador não podefti
exceder ao percenlual de I oÁ (oilo por cento), sobre a parcela que exceder o limite
ruiximo a que se reÍere o ort. 4o desla Lei.

(..)"

Art 2'. Esta lei entra em ügor na data d€ sua publicação, revogadas as disposiçõ€s em
contriírio.

Renascença, los vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil c vitrte e

dois, 60o ano de eErncip.ção
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GÂBINETE DO PREFEITO
LEt N'IEO9,DE 22 DE SETEMARO DE 2022

Altem o § 2., do ânigo t5, da Lei n" 1.750,2021 e dá
outr.§ proüdêncid.

Á Cádaru Múnicipql de ve@,lor6, aprotu e d, PreÍeito de
Renascen\'u, san.iono a seguinte,

LEI:

AÍt l'. Fica alrdado o § 2', do ânigo 15. da Lei D'l-750/2021, que

P4sa â vi8otu coú a seguirlc redaçâo:

'At't. I5 (..)

§ 2" Obsenad* 6 .ó"diçõês pÍd'ist6 no § 1o dqte adigo e no
disposto no reguldnento .lo plano de he"eicios, a cortiblição .lo
poiocinodot ndo podeú dcedet tu perce a$l de 8 % (oito por
ce"to). sohre o pdtceld qu. d.edd o linüe tuíÍi o a q@ te reÍerc o

(...)"

ÂÍ. 2". Eslâ lei enlm em vigor na data de sua pubticâçâô, revogàdas
as disposiçõ6 em coÍhírio.

Raaydça, .ot tint ê dois dras do rês .lc s.t úbtu do úo d. .loiJ
il e úint e íloh, 60'aro d. dancipacao.

I D,4LIN JO,i O ZANELL/I

Ttaliâ Zappello dá Silvâ
CódiAo IdcntificrdoÍ: I ÀBEFEBA

CABINETI DO PREI.EITO
LEI COMPLEMENTAR N" 04I, DE 22 DESETEMBRODE

2022

ÂlI@ os aÍti8os 9l e l4E, da L.i D'E28, de I0 dê
selcmbro de 2004 e dÁ outrN prcvrdtrctas.

Á Cônom Municipol àé yereodor6. aprovou e eu. PreÍeib de
Rerascenço, sosciono a seguinte,

LEI

Ârí 1'. Ficam alterâdos os aíiAos 9l e 148, da Lci n" E28, de lO dê
setembÍo de 2004, que p.!sám a ügorar com a seguintê redâção:

"Át1.91. Mo vedodB quaisgrer elispotíçõq que inphqwt
incorporaçAo dos p.ove os de aposentadoid de wíbos de car,iLter
tenPon io. tsohwlos 6 a.li.iondis de instubridade e
pei@losidode int mntes da tunundaçAo, ben cono 6 diíeitos
adqtind8 otà a data da publicação .1o Eneda Coúúucional n" 20.
de I 5 de Ítezenbro de 1998. "

'Ar| 148 - Á Tüo de A.lhitistaão seú .le otá J,6% bA intunos e
kis décin@ por cen,o) dpli.add sobre o soMtório d, basê de
ailculo das @n ihuiçõ6 da. setuidot s atiros yi"@lodos oo Plaho
de B.zelíaios admiaistd.lo peló Fúndô Mniciryl.le /poentodôtio e
Pensà6 do Muntcipio .le Ren^.cnço, tuJos tcdéor \êào
destinados dclusivoúente do @teío ,16 d*pM cofuat$ e de
.apitol ,e.estiridt à órgaúação e do ítftionaneito do órAão
sestor do Regine Pnipno de Ptuidêrci.S@ial'

Ârt. ,". Esta Lei eítrÀ em vigor na dao de sâ publicaçào, rcvogando-
s ãs disposiçôe em @ndrio.

Renrsc€oç., .o3 ünle e dois dirs do Dêr dê setcmüÍo do ârc de
dois Dil e viút . doh, ír .m d..D.rci!EÉo.

I DILI R JOÃO Z,INEI,I-,1

Tlalia Zappello da Sillu
C,ódigo rdcntiíicrdorr5A98520E

SECRETAR]A DE SAÚDE
f,E§OLUÇÃO 0r0/2022 CONSELHO MUN|CTPAL DE SÀúDf,

DE RENASCENÇA

RESOLUÇÃO N..010,2022, de 22 de Sereúbre d.2022.
Co"s.lho Müoicipâl de Saúde do Municipio de Relrcerç.-

Dispõê sobrc .s con lusões a.er.a do Rêlatório
Quadrim€strêl dê Prest ção de contas (RQPC) do
Orgào ExeutoÍ d! Saúde do Municipio de
ReEcoç4 relativo m Sêgr]ndo Qu.d.riDestre do
ano de 2022, e pí.scíÊve as proüdêNias que

O Pleno do Cônselho Municipâl de Saúde de Rênscêtrçr, .m r.úião
oidinária rslizd! em 22 d. Setmbrc dc 2022, no úso dls
prcEogativa @nferidd p.la L.i Fedeml n." 8.080, de l9l09/90, Lci
Fed.ral n.'8.142, de 28112190, e pela tÉi Municipa! n." ,124 dc 3l de

Coosidemdo as pmoSarivãs e atribuiçõcs estâbelccidâs p€la
lNtrrçio Norm.tiv. ro ó5n0lr. Dispõ€ sobre as prcslaçõe d.
conras anuais da adm'nistraçôes direta c hdÍeia municipais. nos
lems dos aÍtigos 2ló e 226 ê seus paráemfos5 do Regilne o lntmo.
e dá outras povidêÍcid:
Corsid@ndo a lai Corpl.D.trtrr ú.' t4r2012. lnsliiui mltante
rúnimô a sêl .pl(âdo. uuaimmte. pela UniAo m açôes e s.NiÇos
públicc d. súLdc; e norÍnas d. fis.áliaçâo, avaliaçâo e contÍole das
despcsas com saúde nas esfffi fed€rul, estldual, disritál e múnicipâ1.
Em seu Âí. 36, § 5' - Côb€rá ao g6tor dâ eúd., nos mses de
f.vereiro, Mio e sêtemhrc, em audiêrciâ pública nd cNs
legishtiv8 dos enles f6de6tivos, .prcsld os rclátórios parciâis da

RFIOLYE,

An. l.'Aprcw o Relatório qE bimesdãl de Prcsraçâo de Co.las
(RQPC), r.fereíte ao Sesundo QMdrimestre do úo de 2022.

Renalconçâ, 22 de Setembro de 2022.

TE RE ZA ANÁ GU COII'II\'I
P.esidente do CoNlho Múicipal de Saúde

Holnologá a prcsmtê Resolução

Simorc Lorcrset Gutstein
Códito Id.ntifi c.dorr3BEF60l2

SECRETARJÂ DE SAÚDE
CONYITE AUDÚNCIA PÚBLICÂ

CONVITE

A Secehria de Sàúde de Reús(mçâ. coíuda a rodos os runicDes a
pnticipo! da Âudiênciâ Públicâ pâÍã üális da P.eíaçâo dê Coot s
dô 2o Quâdrin.stre de 2022, (ampàndo na ki Complemeúiar n' l4l
de 16 de.iueirc dê 2012, em s.u Áí. 36, §5"), a sr rcãlizda ío dia
27 de Setembro de 2022, à pâÍtir das 18:30 hoes(vi. web canal dc
f&eboot dá CâÍnm Muricipal de V@adores), m Câo,m Muoicipal

Renascençá,/Pr., 22 de Setêmlro de2022.

SIMONE LOR EN§ET G UTSTE I N
Seretária Muíicipal de Saúde


