
LEI N" 1822, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

Define as zonâs urbanas, fixa as regras e critérios
para a graduação dos tribütos municipais,
aplicação no exercício Íinanceiro de 2023
outrâs piovidênciâs.

A Câmara Municipal rie Vereadorcs aprovou e eu, IDALIR JOÀO ZANELLA,
Prefeito de Renascença, saÍrciono a seguinte,

LEI

Art. 1o. Para os fins no disposto do art. 6o e 225" do Código Tributário do
Mmicípio, são consideradas zonas ubanas as seguintes iteas e/ou imóveis da Sede

do Municipio:
I Os lotes contidos nas quadrâs no 01 a 42 do Bairo Centro;
II Os lotes contidos nas quadras dos Bainos Cristo Rei, Zanella, Sânta Mari4

Santa Mada Ampliação, Rufatto, Associação e, quadras no ProlongâÍnento da Rua
Nilo Peçaúa saída pam Campo Erê;

III - Os lotes contidos nas quadras no 55 a 63 do Bairro Parque Industrial;
IV - Lotes constantes do Lote n'49 e 98 da Gleba Barra do Mameleiro e seus

desmembmmentos;
V - Os lotes contidos no Bairo Parque Yara.

Pârágrafo Único. Todas as chácaras e áÍeas anexadas ao Quadro Urbano da
Sede do Município, não incluídas no parágrafo l" deste artigo, são consideradâs áreas

urbaniáveis e/ou de expânsão urbana.

Aí. 2". O Executivo Municipal editará normas fixando os prazos para

recolhimento do IPTU e das taxas de serviços urbâms.

Art. 3". No cálculo do Imposto sobre a Prcpdedade Predial e Tenitorial Urbana

- IPTU serão aplicadâs âs seguintes alíquotas, sobre os valorcs fixados na Planta
Genérica de Valores:

I - 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor venâl dos imóveis edificados;
II - 0,36% (zero ainta e seis por cento) sobre o valor venal dos imóveis nào

edificados;
I - 0,O2Vo (dois centésimos por cento) sobre o valor venal dos imóveis

coÍrsiderado áreas übaniáveis e/ou de expaosão urbana.

para
edá
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Art. 4o. Poderão ser isentos do pagâmento do Imposto sobre a Prcpriedade
Predial e Territorial Urbana os imóveis cedidos gÍatuitamente por particulax para
funcioname[to de quâisquer serviços públicos municipais, estadual e federal.
enquanto ocupadas pelos citados seNiços.

§ 1". As isenções preústas no inciso I deste artigo devem ser rcqueridâs até o
mês de dezembro de cada ano, para vigoÉrem no exercício seguinte.

§ 2'. A qualquer tempo â isenção prevista neste artigo pode ser cancelada, uma
vez verificado não mais existircm os prcssupostos que autorizamm sua concessão.

Art. 5". O Chefe Poder Executivo Municipal, por decreto, poderá conceder um
desconto pela antecipação do imposto em cota fulica de até l0oÁ (dez por cento).

Art. 6', Revogam-se as disposições em contitio.

Art. 7.. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir do dia 1' de janeiro de 2023.

Renascença, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
e dois.
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- 5 ET-DMI]NTO§ COMERCIO DE PRODUTOS
I'ERÀPEIJTICOS LTDÀ, ITENS ]. 2. 3. E 5. COM VAIOR
TOTAI DE R$ E.ó56.85.

- MÁSTERMI]\DS LTDÀ 1TENS 6 E IO. COM VAIOR TOTAL
DE RS 13t.60.

VALOR TOTAI- GERAL DE RS &748.45 {OITO MIL.
SETECENTOS I] OITE\TÀ E OITO RI]AIS E QUARENTA E
CINCO CENTAVOS)

RF,ALEZA. AOS SI]IS DIAS DE DEZEMBRO D]T 2022

DIANÀ B,lMBERG

Claudiâ G%sozeski
CódiBo ldcúlíi..dôr:6E7Al5l E

SECRETARIA MUNICIPAI, DE ADMTNISTRAÇÀO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRÀTO ADMINI§TRÁTTVO DE FORNECIMENTO M
6a0t2022
CO:ITR TAmf,: MUNICIPIODE RE^|-EZ^
COI{TR^TÁI,Â. 5 ELf,ME."TOS COMERCIO Df, PRoDIiTO§
TERÀPf,ITTICOS LTDÀ Inscíira oo CNPJ sb oo.

05.586.,195/0001-0,r. com sed€ 
"a 

R Perena Filsüen s, I ll0 - CEP:
60160194 - Bliro: 

^ldcora. 
FoÍâlerCE

OBJETO: Eomflçào dc Registro de PreFs paÉ cventual aquisição
dc pnáricas nÍegralivus c complementàrcs, pa!â stendêr âs dcmaDdas
CAPS (CeDtres dc Alcnçào Psicoso.ial)
RII'ERXNTE L lCrrAÇÂO Pregão N' 2 l612022
VAI-OR TO-[^L: RÍ8.656.85 (Oito Mil. Scisccnros e Cinqüeíta e
Ssis Rmis e oilcnh c Circo Cêntârbs)
DATA DA 

^SSlll^TURA: 
l:1,122022

EXTRATODE CONTRATO
CONTITÀTO ÀD]IIINISTR,\ITYO DE IiORNECIMENTO N"
64U2022
ÇQIIEAIANI& MIJ'NICIIIO DE RE^IEZA
CONTRATÀDÀ: M^STERMTNITS LTDÁ, lnscrib no CNPJ sob
n'. 05.381.511/0001-95. com sedc m R Felipc Ncri,406 CONJ 204 -
CfP. o0.1..10150 - Barm: AurrlladoB. Pono AlcsE RS.
OBJf,TOT Fom(io d€ Regisfo de PNç6 p&a .v.orul aquisiçao
de páticâs inteSÉtiva e cômplmeÍtaics. 0âm âteÍdêr à dnandA
C^PS ic{tmsdc 

^roçào 
Psicosoctul)

EEIEEIIIE llcllâçÂo Preeâo N" : l611022
VÁI-OR TOTÀ1,: RSl3l,ó0 {Cento e Trinta c lrm Reais e Se$crla

DATA DA ÁSSINATURÀ: l4/1212022

Pühlicldo por:
Clâudia cftgôaski

Codito ldcídfi qdoÍl961,tE391

ESTÀIO DO PÁIIr{NÁ
PREFEITURA MTIMCIPÂL I'E RENÁSCENçA

DEPÁRTAMENTO DE ÂDMINISTRAÇÂO
LEI N' 1422. DE lzl DE DEZfIMBRO t E 2022 '

Dcljne as 2016 urbaas. fixa a .csB e fiitérios
nü. J sÉdua(ão dos rriburG ,nunicipan. paE
aplicaçâo no exercicio lln&cciro dc 20?l e d,í our6
ptu!idências.

A Cámam Municipal de VerÉdoes apÍolou c cu, IDALIR JOÀO
Z^N[I-I-A, Preteib de Renascmçâ, s ciono á seguinte,

LEI

Á.t l'. Pm os lms ro disposlo do an. 6' e 225" do Codigo TribuláÍio
do Municipio, sào côúsideradàs zonâs ubdas ás $êgointes á.eas e/ou
imóveis dâ Sede do MuDicipiol
I - Os lôtes contidos nas quad6 n' 0l a 42 do Uairc Cenlroi
ll - Os lotes contidos n6 quadÉs dos griíos Císlo Rei, zdella,
Sata Mari4 Saíra Múà Ampliaçào. Ruta&. Assüaàçào e, quad6
no ProlongalMto da Ru. Nilo Peçáúa eida PâÉ CaúPo Ere;
lll - Os lotes coilidos nú quàd6 í'55 a ó3 do BâiÍro P..que

lV Loles constetes do Lole tr' 49 e 98 da ClcbÂ Bâm do
MmElcirc c seus dsm.mhnmcntos:
V- Os lotescontidos nôBaim Parqüe Yan,

Pârásraro Útrico. Tódas s chá.ads e árcas ancradd tu Qudro
Uôoo da Sede do Municipio, não irclúida .o pârágráfo 1' dêste
aniSo. sâo m6id.mdâs átas utdnizâreis e/oo de rxpúsàô urbom.

An. 2'. O Ex@ulilo Múnicipal edite, mms Íixando os pFas pao
recolhimúto do IPTU c ds iam de sêniços lrbanos.

AÍt, 3". No cál.ulo do Impoío sobrc À Propriedad. Prodial c
Teritoíal Uôâna - IPTU serão âplicâdás âs sc8lintes allqüotâs,
sobR o' váioEs fixados m Plúrâ Ccúéncâ de Valorc':
I - 02% (dois dé.imos por ceato) sbrc o lalor veDal dos imóveis

ll - 0.3ó% (zeo úirt! e sis por colo) sbE o \alor lral dos
imóv€is nào edificadôsl
nl - 0.02% (dois cslésimos po. cento) sobE o valor v€nal dos
ioóveis coÍsidemdo árcas uóaniáveis o/ou dc cxpmsão uúana.

Art. 4'. Poderâo ss isentG do pagaflflro do Imposto sobre a
Prcpriedâdê Prcdiál e Teritoriât Urtrúa os imóveis cedidos
gatuitamole por padicüãr pm tuncionatncnlo dê quâisquer
seNiços públicos municipais, estadual e fed@I. cnquanto ocúpadd
pelos cilados seE'iç6.

§ 1". Às i*oçô6 pcvislss no ircis I d!§c aíigo devem *r
requúirlálÀé o mês de de/embrc de *dá rno. paÉ viSoÍârem no

§ 2'. A quâlquer iempo â isenção pevisia nesic ânjgo pode ser
carcelada. u@ vez lerificado nâo úais €xistiem os pessupostos que
aulorim súa con €ssôo.

Art 5'. O Chefe Pod.r Exdutivo Muúi.ipal, por de.rclo, podúí
conc€dq um dsonlo pêla ânte.ipaçâo do impoío em colâ tuica de
até l0% (dez por ccnio).

,{n. ó", Revogam seas disposições emconliírio,

Art.7'. Esla Leient.A.m vigor nadaia de sur public!§no, poduzindo
€feitôs a pâni. do diâ I " de jâneilo de 2021.

RmsÕça, âos qu.rorze dias do ôês de dezenbro do áno dê doÀ mil

IDÁUR JOÃO ZÀNELLÁ

Jovani Luiz Ccnatti
Código ldendrl..dor:8C4EI257

DEPARTAMENTO DE ÀDMINISIRAÇÃO
DECRETO N'1!03. DE l,l Df, DEZEMBRO DE 2022

Defre Planrã ceú.iq de lalorer dc t@os
urbsios, de expaísão uban!. ou uôaniáveis, d*
(eru ruEis e da consnuçôes! pàrá o exmicio dc
2023 e dó outEs prcvidências.

O PÊfeito Municipâl de RênÀs6ç., Esrado do Púaná, úo uso de
suas atribuições l.gais, nos tetms do disposto ío aíigô ll da l€i
Compleme.tar Municip6l n'02 do l0 do ouübro dc l99l (Código


