
PREFEITURA DO MUNICíP|O DE RENASCENçA

DECRETO N." 2.165, DE 04 DE MAIO DE 2O2I

Dispõe sobre as novâs medidas de observância
obrigatória em razâo da pandemia COVID-l9 e dá
outras providências,

O Prefeito Municipal dc Renascença, [stado do Paraná, IDAI-IR JOÃO ZANELLA, no
uso de suas atribuições legais que the são corrferidas nos terrnos da legislação vigente, e

CONSIDERANDO a necessidade de análise permanente de reavaliação das
especificidades do cenário epidetniológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de
atenção básica;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n" 7.020, de 05 de março de 2021,
alterado pelo Decreto Estadual n" 7.506, de 30 de abtil de 2021.

DECRETA:

Ârt. 1". Ficam acolhidas no âmbito clo Município dc Renascença as determinações
constantes do Decreto Estadual no 7.020, de 05 de n-rar'ço cle 2021, alterado pelo Decreto
Estadual n" 7.506, de 30 de ablil de 2021, para fins de:

I - restringir provisoriamente a circulação em espaços e vias públicas, diariamente, no
período das 23h às 5h, com exceção das pessoas e veículos em razáo de serviços e atividades
essenciais definidos no art. 50 do Decreto Estadual no 6.983, de202l;

II - proibir a comercialização e consLlmo de bebidas alcóolicas em espaÇos de uso público
e coletivo no período das 23 às 5h, dialiamente, estendendo-se a vedaqão para quaisquer
estabelecimentos comerciais.

Art. 2' Ficam suspensas, nos termos do artigo 6o do Decreto Estadual f 7.02012021, o
funcionamento dos seguintes serviços e atividades:

I - estabelecimentos destinados ao entÍetenimento oLr a eventos culturais. tais como casas
de shows, circos, teatros, cinemas, e atividades comelalas;

II - estabelecirnentos destinaclos a eventos sociais e atividades correlatas em espaços
fechados, tais como casas de I'estas, de eventos ou recepções. bem como parques inlantis e
1emáticos;

III - estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de varejo. eventos técnicos.
congressos, convenções, entre outros eventos de intercsse profissional técnico e/ou científico;

IV - casas noturnas e atividades corelatas;
V - reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo eventos, comemorações,

assembleias, confratemizações, encontros familiares ou colporativos, em espaços de uso público,
localizaclos em bens públicos ou privados.

Art. 3o Pelo disposto no art. 70, do Deoreto Estadual n' 7.020, de 2021 e considerando a
realidade local, é permitido o funcionamento de toclas as ativiclades elnpresariais e produtivas enr
todos os dias da semana, com as seguintes ressalvas quanto aos horários:

I - o fi"tncionanienLo clos serviços e atividacÍes não essenoiais deverá ocorrer no período
das 5h às 23h:
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II - as academias de ginástica, musculação. aftes marciais e congêneres, das 6h às 22h,
observando a ocupação máxima de 30% da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros;

III - os restaurantes, bales, lanchonetes e congêneres, poderão atender com consulIlo no

local das 5h às 23h, permitido o funcionamento na modalidade de entrega nos demais horarios;
IV - as demais atividades e selviços essenciais poderão funcionar sem restrição de

horario.
Parágrafo único. Todas as atividades e serviços essenciais e não essenciais deverão

observar rigorosamente as medidas preventivas de contágio estabelecidas no Decreto Municipal rr'
2.04312020.

Art. 40 As instituições religiosas de qualquer natureza deverão observar o que dispõe a
Resolução SESA no N' 440 /2021 e alterações posteriorcs.

Art. 5" Os estabelecimentos destinados às práticas esporlivas poderão fimcionar
observando o que estabelece o artigo 9"-4, do Decreto Municipal n" 2.04312020.

Art. 6o Permanecem eln vigência todas as medidas estabelecidas no Decreto Municipal
n'2.04312020, que não forem contrárias a este Decreto.

Art. 7o O Município poderá se utilizar do seu Poder de Polícia, inclusive solicitar o
auxílio das forças policiais, caso haja o descumprimento do clisposto nesse Decreto, sem prejuízo
da imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento, confome previsto no Decreto
Mturicipal n' 2.0 43 /2020.

Art. 8" Este Decreto entra em vigor rio dia cle sua publicação, com prazo de vigência
limitado ao do Decreto Estadual n" 7.506. de 30 de abril de 2021.

Art. 9" Ficam revogadas as disposições em
Mnnicipal n'2.157, de 14 de abril de 2021 .

Gabinete do executivo municipal de Renascença,
do môs de mnio do ano de dois mil c vinte e um.

Certifico que este documento foi publicâdo no:

, td rçao ne L)4,-
do dia <,2/;z/2-y página(s): )lá

contrário, em especial, o Decreto

Estado do Paranri, aos quatro dias
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DEPARTAMENTO DE RECTJRSOS HUMANO§
PORTARIA N' T87 Df, 04 DE MÀIO DE 2021

Lota a seÍvidoÍa Luçivane ZamarÇhi aa Secrçtaria
Municipat de Educagão, CuthrÍa e EspoÍes.

Idalir João Zanella, Prefeito de Renascenç& Ertado do paratrí ro
uso de suas atribuições legai§,

RE§OLVE!

Lotar a servidorâ Lucivane Zamarchi, poÍtadora do RG, n.
13.2M-799-5 SSPPR" irsoita uo CPF a' 030.174.619-20, ocuparte
do caÍgo efetivo dç Psicóloga, na Secretaxia Municipal de Educação,
Cultura e Espoltes, a paÍtir desta data
Esta Portaria etrtra eE ügor na data de sua publicação.

Gâbinete do Executivo Mutricipsl de Rensscença, E3t{do do
P&Íatrá, aos quatro dias do Eês de maio do ano de dols oil e vfuê
e trnL 60' ano de Emânclprção.

IDÁLIR JOÁO ZÁNELLÁ
Prcfeito

Publicrdo por;
Edilene Carlesso

Código Ideftiffcador:53F I C4D8

Dispôe sobre as novas medidas de observância
obrigatória em razão da pandemia COVID-l9 e dá
outlas providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do PaÍaná, IDALIR
JOAO ZANELLA, no uso de suâs aÍibuições legais que lhe são
con|ridas nos termos da legislaÇão vigente, e

CONSIDERA.NDO a necessidade de análise permaflente de
reavaliação das especiÍicidades do ceniÍio epidemiológico da
COVID-19 c da capacidade de resposta dà rede de atenção básica;

CONSIDERANDO o disposto no Dccreto Estadual Ír" 7.020. de 05 de
março de 2021, alterado pelo Dccrcto Estadual n'7.506, de 30 de abril
de 2021,

DECRETA:

Art. 1'. Ficam acolhidas no âmbito do Município de Renascença as

determinaçôes constantes do Decreto Estadual n'7.020, de 05 de
março de 2021, alterado pelo Decreto Estadual n'' 7.506. de 30 de abril
de 2021, para fins de:
I restringir provisoriamente a circulação em espaços e vias públicas,
diariamcntc, no peíodo das 23h às 5h, com exceÇão das pessoas e
veiculos em râzão de serviços e atividades essenciais delinidos no an.
5' do Dccrcto Estadual n'6.983, de 20211
II - proibir a comercialização e consurno dc bcbidas alcóolicas e

espaços de uso público e coletivo no periodo das 23 às 5h,
diariamente. esterdendo-se a vedaçâo para quaisquer estabelecimentos
comer-ciais.

Art. 2o Ficam suspensâs! nos termos do artigo 6' do Decreto Estadual
n" 7.020/2021, o funcionamento dos seguintes serviços e atividades:
I - estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos
Lulturais, lais como rasas rle shows. circo'. leatrnr, crnem.l\! e

atividades corrclatas:
II - estabelecimentos destinados a eventos sociais c atividadcs
corelalas em espaços fechados, tais como casas de festas, de eventos
ou reccpçõcs, bem como parques infantis e temáficos;
III - estabelecimeÍtos destiflados a mostras comerciais, feiras de
varejo, eventos téc cos, congre§sos! convençôes, entre olllaos eventos
de interesse profissionàl técnico e/ou cicntífico;
lV - casas notumâ-s e atividadcs correlatas:

V - reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo
eventos, comemoÉções, assembleias, coníiatemizações, encontros
familiares ou corporativos, em cspaços de üso público, localizados em
bens públicos or.r privados.

Art.3'Pelo disposto no art. 7', do Decrcto Estadual n 7.020. de 2021
e considerando a realidade local, é permitido o funcionamento de
toda^s as atividades empresariais e produtivas em todos os dias da
semana, com as seguintcs ressalvas quanto aos horários:
I o lirncionamento dos serviços e atividades nâo essenciais dcverá
ocorrer no perÍodo das 5h às 23hi
II as academias de ginástica, musculaçâô, a.tes mdciais e
congêneres, das 6h às 22h. obsen,ando a ocupação máxima dc 30% da
capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros;
III -' os restauÉntes, bares, lanchonctes e congêneres, podedo atendel
com consumo no local das 5h às 23h, permitido o firncionamelto na
modalidadc dc entÍega nos demais hori.rios:
IV as deÍIais âtiYidades e serviÇos essenciais poderão funcionar sem
restrição dc horiário.
Parágral'o único. Todas as atividades e serviços essenciais e não
essenciais deverào observar goÍosamente as mcdidas prevettivas de
contágio estabelecidas no Decreto Municipal n' 2.043,/2020.

Art. 4o As instituições religiosas de q ctlquer dtureza dererã/r
obsennr o que dispõe a Resolução SESÁ r'' N" 440/2021 e alÍcÉÇõcs
posteúores.

AÍt. 5o Os estabelccimentos destinados às práticas csportivas poderào
funcionar obserr'ando o que cstabclece o artigo 9'-4. do Decreto
Municipal n' 2.043/2020.

AÉ. 6" Perrnanccem em ügência todas as medidas estabclecidas no
Decreto Municipal b" 2.043/2020, quc não Í-orem contrifuiâs a este
DecreÍo.

Art. 7' O Municipio poderá se utilizar do seu Poder dc Polícia,
ilclusivc solicitar o auxilio dâs forças policiais, caso haja o
descumpímento do disposto nesse Decreto, scm prejuizo da
imposiçâo de multas e cassaçào de alvará de fuÍrciotramcnto,
contbÍme previsto no Decreto Municipal n" 2-04312020.

Art. 8' Este Decreto eotla em viSor no dia de sua publicaçào, com
pÍazo de vigência limitado ao do Decrcto Estadual n'7.506, de 30 de
abÍil de 2021.

Art. 9' Ficam revogadas as disposiçôes em contrário, em especial. o
Decrcto Municipal n' 2.157. de 14 de abril de 2021.

GabiDete do cxccutivo municipal de Renascença, Estâdo do
Parâná, âos quâtro dias do mês de maio do âno de dois mil e lintê

IDÁLLR JO,ÃO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Maília Zimermann Freese

Códlgo Identiff cador:E3F8CAD2

CÂMERÂ NruNrclpAL DE RESERv^ Do rcu^Çu
RES()L[ ÇÀO

RESOLUÇ,(O o{r3/21

SÚMULA: dispôe sobre a reposiçâo salarial dos
Senidores Públicos do Poder Legislativo.

A Mesa da Cârrara Municipal de Resena do lguaçu, Estado do
Paraná, aprovou e cu, Presidcntc nos terÍnos do art.40, inciso V

ESTÁDO DO PAR{NÁ
PRETEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO TGUAÇU


