
DECRETO N.º 1381 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

 

 

Aprova o Regulamento Interno da Prefeitura Municipal de 

Renascença. 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, Lessir Canan Bortoli, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Leis Federais, 

 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento interno da Prefeitura de Renascença, nos termos do 

Anexo I, que deve ser cumprido por todos os servidores, independentemente do cargo que ocupe. 

 

Art. 2º. As disposições  

Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do 

Paraná, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois 

mil e treze, 52º ano de Emancipação. 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico que este documento foi 

publicado no Jornal 

____________________, Edição nº 

_________, do dia ___/___/___. 
 

  Nome ______________________ 

Assinatura ___________________ 



 
ANEXO I DO DECRETO 1381/2013 

REGULAMENTO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO  

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA PR. 

 

CAPÍTULO I 

Art. 1° - O presente regulamento integra e garante todos os direitos adquiridos dos Servidores Públicos efetivos 

e Comissionados do Município de Renascença-PR. 

 

Parágrafo único – A obrigatoriedade de seu cumprimento permanece por todo tempo de duração da atual ges-

tão (2013 – 2016), não sendo permitido a ninguém, alegar seu desconhecimento. 

 

CAPÍTULO II 

Dos deveres, obrigações e responsabilidades dos trabalhadores efetivos e comissionados 

 

Art. 2 ° - Todo trabalhador efetivo ou comissionado deve:   

 

a) Cumprir os compromissos expressamente assumidos com zelo, atenção e competência profissional; 

b) Obedecer às ordens e instruções emanadas de superiores hierárquicos; 

c) Sugerir medidas para maior eficiência do serviço; 

d) Observar a máxima disciplina no local de trabalho; 

e) Zelar pela ordem e asseio no local de trabalho; 

f) Usar os equipamentos de segurança do trabalho; 

g) Preencher diariamente e, de forma correta, a planilha de controle de frota; 

h) Prestar toda colaboração com o Município de Renascença e aos colegas, cultivando o espírito de comunhão e 

mútua fidelidade na realização dos serviços em prol do Município de Renascença Pr.; 

i) Respeitar a honra, boa fama e integridade física de todas as pessoas com quem mantiver contato durante o pe-

ríodo de trabalho; 

j) Todo e qualquer acidente durante o período de trabalho deverá ser comunicado ao Secretário ao Prefeito para 

as providências necessárias; 

k) Observar o horário para início e termino da jornada diária de trabalho; 

 

Parágrafo único – Ninguém está autorizado a contrair despesas sem prévia autorização do Prefeito ou quem for 

delegado por ele.  Quem contrair despesas sem prévia autorização terá que assumir a dívida junto ao fornecedor.  

 

CAPÍTULO III 

Das proibições: 

Art. 3° - É expressamente proibido: 

 

a) Usar equipamentos, utensílios, carros, caminhões, ônibus, máquinas, material de expediente para serviços, ati-

vidades pessoais ou particulares; 

b) Levar, tomar emprestado equipamento do patrimônio público, para afazeres domésticos ou particulares; 

c) Deixar máquinas, caminhões, carros públicos estacionados ou guardados em residências particulares; 

d) Usar equipamento (computadores) durante horário de trabalho para jogos ou afazeres particulares; 

e) Freqüentar, em horário de trabalho, bares e similares. 

f) Transitar com máquinas e caminhões na Avenida Castelo Branco, exceto para coleta do lixo; 

g) Usar máquinas, caminhões ou qualquer veículo do patrimônio público do Município de Renascença para uso 

particular, por exemplo, cito: 

- Para transporte de familiares; 

- Para passeios; 

- Para levar ou buscar crianças na escola ou creche; 

- Para transportar familiares no horário de almoço ou para outras atividades; 

- Para prestar favores a amigos (carona); 

e) Ausentar-se do trabalho sem ordem do superior imediato; 

f) Danificar, quebrar de forma proposital, utensílio ou equipamento de trabalho; 

g) Uso de arma branca ou de fogo no local de trabalho; 

h) Tomar bebida alcoólica durante o expediente ou chegar ao trabalho com sinais de embriagues. 

 



Parágrafo único – Está proibido uso de máquinas, equipamentos públicos para serviços particulares, exceto pa-

ra questões sociais, geração de emprego e renda ou situações emergenciais. 

 

Art. 4° - É expressamente permitido: 

 

a) Atender a todos com cortesia; 

b) Ser bem humorado com os colegas de trabalho; 

c) Cumprimentar os colegas de trabalho, todos os dias; 

d) Respeitar as diferenças de cada um; 

e) Olhar para as pessoas quando estiver conversando; 

f) Avisar o colega quando for se ausentar da sala, para onde vai e quando volta; 

 

Das disposições gerais: 

 

Art. 5°  - Liberação para cursos, ou outras atividades somente com ordem do Prefeito. 

 

Art. 6° - Os servidores públicos efetivos e comissionados do Município de Renascença PR. devem observar o 

presente Regulamento, circulares, ordem de serviço, avisos, comunicados e outras instruções expedidas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

Art. 7° - Cada servidor efetivo ou comissionado receberá uma cópia deste Regulamento, declarando por escrito, 

tê-lo recebido, lido e estar de acordo com todos os seus preceitos. 

 

Art. 8° - Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, à luz da legislação perti-

nente. 

 

Art. 9° - O presente Regulamento poderá ser substituído por outro, sempre que o Prefeito Municipal julgar con-

veniente ou em conseqüência de alterações na legislação. 

 

Art. 10 – O presente regulamento não substitui o Estatuto dos servidores e do magistério e demais leis atinen-

tes, que permanecem em plena vigência. 

 

 

 

Declaro que recebi um exemplar do Regulamento Interno da Prefeitura  

do Município de Renascença PR. 

 

Renascença            , fevereiro de 2013 

 

Assinaturas em duas vias 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Servidor Público e CPF 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Secretário (a) 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Prefeito Municipal 

 

. 

 

 


