
PREFEITURA D0 MUNlClplo DE RENASCENçA

DECRETO N.' 2.173 DE 15 DE JUNHO DE 2O2I

Dispõe sobre as novas medidas de observância
obrigatória em razáo da pandemia COYID-l9 e dá
outras providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, IDAIIR JOÃO ZANELLA, no
uso de suas atribuições legais que the são conferidas nos termos da legislação vigente, e

CONSIDERANDO a necessidade de análise permanente de reavaliação das
especificidades do ceniírio epidemiológico da COVID-l9 e da capacidade de resposta da rede de
atenção básica;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual no 7.020, de 05 de março de202l,
alterado pelo Decreto Estadual no 7.893, de I 1 junho de 2021,

DECRETA:

Aú. 1". Ficam acolhidas no âmbito do Município de Renascença as determinações
constantes do Decreto Estadual n" 7 -020, de 05 de março de 2021, alterado Decreto Estadual n"
7.893, de l l junho de202l, para fins de:

I - restringir provisoriamente a circulação em espaços e vias públicas, diariamente, no
período das 20h às 5h, com exceção das pessoas e veículos em razáo de serviços e atividades
essenciais definidos no art. 5o do Decreto Estadual no 6.983, de202l;

II - proibir a comercializaçáo e consumo de bebidas alcóolicas em espaços de uso público
e coletivo no período das 20h às 5h, diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer
estabelecimentos comerciais;

III - suspender o funcionamento das atividades e serviços não essenciais aos domingos.

Art. 2o Ficam suspensas, nos temos do artigo 6o do Decreto Estadual n' 7.02012021 e
considerando a realidade local, o funcionamento dos segúntes serviços e atividades:

I - estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos culturais, tais como casas

de shows, circos, teatros, cinemas e atividades correlatas;

II - estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas em espaços

fechados, tais como casas de festas, de eventos ou recepções, bem como parques infantis e

temáticos;

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

IV - casas noturnas e atividades correlatas;
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V - eventos, comemorações, confratemizações e encontros familiares com aglomeração de
mais de 10 (dez) pessoas, em espaços públicos ou privados.

Parágrafo único. Ficam ressalvadas do disposto no inciso V deste artigo:

I - as reuniões, capacitações, assembleias e palestras presenciais inerentes às atividades
profissionais, dentro e fora do ambiente corporativo, com até 20 (vinte) pessoas, observada a
ocupação miíxima de 50Yo da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros e as demais
medidas de segurança previstas no Decreto Municipal n" 2.043/2A20.

II - as atividades esportivas com até 20 (vinte) pessoÍrs, observadas as orientações da Nota
Técnica n" 46/2020 da SESA/PR;

III - os treinos e campeonatos oficiais do Município de Renascença;

tV - as atividades escolares curriculares e extracurriculares, nos termos do Decreto
Mnnicipal n" 2.162 de23 de abril de 2021.

Art. 30 Pelo disposto no aÍt. 7o, do Decreto Estadual no 7.020, de 2021 e considerando a
realidade local:

I - o funcionamento dos serviços e atividades não essenciais deverá ocorrer no período das

5h às 20h, de segunda a sábado;

II - as academias de ginástica, musculação, artes marciais e congêneres poderão funcionar
de segnnda a sábado, das 5h às 20h, observando a ocupação máxima de 30% da capacidade
autonzadapelo Corpo de Bombeiros;

III - os restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres, poderão atender com consumo no
local das 5h às 20h, de segunda a sábado, permitido o funcionamento na modalidade de entrega
nos demais horiírios e aos domingos;

IV - as demais atividades e serviços essenciais poderão funcionar sem restrição de horario
e em todos os dias da semana.

§1' Todas as atividades e serviços, essenciais e não essenciais, deverão observar
rigorosamente as medidas preventivas de contágio estabelecidas no Decreto Municipal no

2.043/2020.

§2" Os restaurantes e congêneres localizados nas rodovias poderão atender os motoristas
profissionais pam consumo no iocal sem restrição de horiírio.

Art. 40 As instituições religiosas de qualquer nafixeza deverão observar o que dispõe a
Resolução SESA n" 44O/2021 e alterações posteriores.
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Art 5o Fica recomendado a todos os estabelecimentos comerciais que restrinjam a entrada
de menores de 12 (doze) anos completos, bem como orientem paÍa a entrada de apenas uma
pessoa do grupo familiar.

Art. 6" Ficam suspensas as autorizações contidas no Decreto Municipal n" 2.04312020 que
eventualmente contrariem as disposições deste Decreto.

Art.7" O Município poderá se utilizar do seu Poder de Polícia, inclusive solicitar o auxílio
das forças policiais, caso haja o descumprimento do disposto nesse Decreto, sem prejuízo da
imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento, conforme previsto no Decreto
Municipal n" 2.043 /2020.

Art. 8o Este Decreto entra em vigor nesta data, com prazo de vigência limitado ao do
Decreto Estadual n' 7 .AZAl202l.

Art. 9" Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos quinze dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.
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COM VALOR TOTAL GERAL DE R$ 31.853,00 (Trinta e Um Mil.
Oitocentos e Cinquenta e Três Reais)

REALEZA, AOS vinte e sete dias de maio de 2021

DIÁNÁ BAMBERG
Pregoeira

Publicado por:
Claudia Grzegozeski

Código Idenüfi cador:D077D440

SECR§TÀRIÀ MUNICIPÁL DE ÀDMINISTRÀÇÃO
EXTRATODE CONTRÂTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N"
219t2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRÀTÁDA: ATACADO MINIPREÇO LTDA
OBJETO; Formação de Registro de Preços para eventual aquisição
de Fraldas descaúâveis, para aÍender a necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde.
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão N" 42l2O2L
VALOR TOTAL: R$1.198,00 (Um Mil, Cenúo e Noventa e Oito
Reais)
DATA DA ASSINATURA : 15 1061202l

EXTRATODE CONTRATO
CONTRATO ADMINI§TRATTVO DE F'ORNECIMENTO N'
220t2021
CONTRATAITITE; MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ANDERSON CARDOSO OLIVEIRA
03106149108
OBJETO: formação de RegisÍo de Preços para eventual aquisição de
Fraldas descartáveis, para atender a necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde.
REF§RENTE LICITAÇÃO Ptegãa N 4212021
VALOR TOTAL: Rl§30.655,00 (Triiltâ Mil, Seiscentos e Cinqüenta e
Cinco Reais)
DATA DÁ ASSINATIIRA: t5lO6/202L

Publicedo por:
Claudia Grzegozeski

Código IdenüÍictdor z2l6493DA

I'EPARTAMENTO IIE ADMINI§TRAÇÃO
EXTRATO PARAPT'BLICAÇÃO TERMO I}E

CANCELAMENTO DE MEM DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS OO8I2O2I (VINCULAI}A AO PREGÃO ELETRÔNICO

004t2021)

CONTRATAÀITE: PrefeituÍa Municipal de Renascença
CONTRATADA: ABC Distribuidora de Medicamentos Ltda
DA RESCI§ÃO: O objeto do presente termo é a cancelamento do
Item 104 da Ata de Registro de Preços 0A8/2021, proposta pela a
empresa CONTRATN)À.
DATÀ DE AS§INÀTURA DO TERMO: l0 de juúo de 2021
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná

Renascença, 10 dej,,nhe de 2021.

IDÁLIR TOÃO ZÁNELLA
Prefeito Mmicipal

Publicado por:
Luçiane Eloise Lubcz,yk

Código ldentificador:AED 1 86CB

GABINETE DO PREFI,ITO
DECR,ETO N." 2.173 DE 15 DE JUNHO DE 2O2I

Dispõe sobre as novas medidas de observância

obrigatória em razão da pandemia COVID-l9 e dá

outras providências.

O PreÍbito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, IDALIR
JOÀO ZANELLA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas nos termos da legislação vigente, e

CONSIDERANDO a necessidade de análise permanente de
reavaliação das especificidades do cenário epidemiológico 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' 7.893, de I 1 junho
de 2021.

DECRETA:

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

determinações constantes do Decreto Estadual n' 7.020, de 05 de
março de 2021, alterado Decreto Estadual n" 7.893, de 11 junho de
2027,para Íins de:

I - restringir provisoriamente a circulação em espaços e vias públicas,
diariamente, no período das 20h às 5h, com exceção das pessoas e

veículos em razâo de serviços e atividades essenciais def;nidos no art.
5o do Decreto Estadual n'6.983, de 2021:

II - proibir a comercialização e consumo de bebidas alcóolicas em
espaços de uso público e coletivo no período das 20h às 5h,
diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos
comerciais;

III - suspender o funcionamento das atividades e serviços não
essenciais aos domingos.

Art. 2' Ficam suspensas. nos termos do artigo 6u do Decreto Estadual
n' 7.02A12021 e considerando a realidade local, o funcionamento dos
seguintes serviços e atividades:

I - estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos
culturais, tais como casas de shows, circos, teatros, cinemas e

atividades correlatas:

Il - estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades
correlatas em espaços fechados, tais como casas de festas, de eventos
ou recepções, bern como parques infantis e temáticos;

III - estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de

varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, entre outros eventos
de interesse proÍissional técnico elou científico;

IV - casas notumas e atividades correlatas;

V - eventos, comemorações, confratemizações e encontros familiares
com aglomeração de mais de l0 (dez) pessoas, em espaços públicos
ou privados.

Parágrafo único. Ficam ressalvadas do disposto no inciso V deste

artigo:

I - as reuniões, capacitações, assembleias e palestras presenciais

inerentes às atividades profissionais, dentro e fora do ambiente

corporativo, com atê 20 (vinte) pessoas, observada a ocupação
m.áxima de 50% da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros e

as demais medidas de segurança previstas no Decreto Municipal no

2 041/2020.

II - as atividades esportivas com até 20 (vinte) pessoas, observadas as

orientações da Nota Técnica n' 4612020 da SESA/PR;

III - os treinos e campeonatos oficiais do Município de Renascença;
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IV - as atividades escolares curriculares e extracurriculares, nos
termos do Decreto Municipal n'2.162 de 23 de abril de 2021.

Aú. 30 Pelo disposto no art. 7o, do Decreto Estadual no 7.424, de 2021
e considerando a realidade local:

I - o funcionamento dos serviços e atividades não essenciais deverá
ocorrer no período das 5h às 20h, de segunda a sábado;

II - as academias de ginastica, musculação, artes marciais e

congêneres poderão funcionar de segunda a sábado, das 5h as 20h,
observando a ocupação máxima de 30o/o da capacidade autorizada
pelo Corpo de Bombeiros:

III - os restaluaDtes, bares, lanchonetes e congêneres, podeÉo atender
com consnmo no local das 5h às 20h, de segunda a sábado, permitido
o funcionamento na modalidade de entrega nos demais horários e aos
domingos;

IV - as demais atividades e serviços essenciais poderão funcionar sem
restrição de horii,rio e em todos os dias da semana.

§l' Todas as atiüdades e serviços, essenciais e não essenciais.
deverão observar rigorosamente as medidas preventivas de contiigio
estabelecidas no Decreto Municipal n" 2.043/2Q20.

§2'Os restaurantes e congêneres localizados nas rodovias poderão
atender os motoristas profissionais paÍa coosumo no local sem
restrição de horírio.

Art. 40 As ustituições religiosas de qualquer natureza deverão
observar o que dispõe a Resolução SESÁ n'440/2021 e alterações
posteriores.

Art. 5'Fica recomendado a todos os estabelecimentos comerciais que
restrinjam a enkada de menores de 12 (doze) anos completos, bem
como orientem para a entrada de apenas uma pessoa do grupo
familiar.

Art. 6o Ficam suspensas as autorizações contidas no Decreto
Municipal t" 2.04312020 que eventualmente contrariem as disposições
deste Decreto.

AÍt. 7o O Município poderá se utilizar do seu Poder de Polícia,
inclusive solicitar o auxílio das forças policiais, caso haja o
descumprimento do disposto oesse Decreto, sem prejuízo da
imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento,
conforme preüsto no Decreto Municipal rf 2.A43D020.

Art. 8" Este Decreto entra em ügor nesta data, com prazo de vigência
limitado ao do Decreto Estadual n' 7 .020/2021.

Art. 9" Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos quinze dias do mês de junho do âno de dois mil e

ünte e um.

IDALIR TOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Publicado por:
Marilia Zimermann Freese

Código IdentiÍicador:CD965D89

ESTADO DO PARANA
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PREFEITURA MTIMCIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
LEr MUNICIPAL N" tt27,t4 DE JUNHO DE202l.

SUMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A EFETIVAR A DOAÇÃO DE BEM

IMOVEL PERTENCENTE AO MI,INICÍPIO DE
RESERVA DO IGUAÇU PARA A ASSOCIAÇÂO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
RESERVA DO IGUAÇU E DÁ OT]-IRAS
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MTINICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU, ESTADO
DO PARANÁ APROVOU E EU, VITORIO ANTI.]NES DE PATILA,
PREFEITO MLINICIPAL DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO
IGUAÇU, NO USO DAS ATRIBUIÇÔES QUE ME SÃO
CONFERIDAS POR LEI, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o - Fica o Poder Executivo autorizado doar a ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESERVA DO
IGUAÇU, doravante designado APAE, associação sem fins lucrativos
de defesa de direitos sociais, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no 02.120.09410001-98, estabelecida na rua
João José Ribeiro, 542,bairro Centro, CEP: 85.195-000, Reserva do
Iguaçu, estâdo do Paraná, um imóvel constituído de um terreno com
iírea superficial de 1.578,65 m2 (um mil quiúentos e setenta e oito
metros e sessenta e cinco centímetros quadrados), que faz parte
integrante da área da matrícula de n. 5.867, ficha 003, Liwo 02, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pinhão - PR, que
compreende a área total de 119.132,94 m2 (cento e dezenove mil,
cento e trinta e dois metros e noventa e quatro centímetros quadrados).

Art, 2' - Os limites e confrontações do terreno são assim descritos
conforme memorial- Terreno urbano, descrito em sentido horírio
partindo do rrarco 01 com o rumo de 76"37'46" NO, confrontando por
6,40 metros com teÍras de Município de Reserva do Iguaçu - PR, até
encontrar o marco 02, segue do marco 02 com o rumo de 36o44'48"
NE, confrontando por 77,75 metros com terras de Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE, até encontrar o ÍrÍuco 03, segue
do rnarco 03 com o rumo de 56'51'52" N0, confrontando por 35,07
metros com a terras de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

- APAE, até eocontrar o marco 04, segue do marco 04 com o rumo de
36"44'48" NE, confrontando por 48,26 metros com a rua João José
Ribeiro, até enco[trar o maÍco 05, segue do marco 05 com o rumo de
52"20'56" SE, confrontando por 14,31 metros com terras de
Município de Reserva do Iguaçu - PR, até eÍrcontrar o marco 06,
segue do marco 06 com o nrmo de 9"22'55" SO, confrontando por
51,39 metros com terras de Município de Reserva do Iguaçu - PR, até
encontrar o rnarco 07, segue do marco 07 com o rumo de 34"30'35"
S0, confrontando por 75,45 metros com terras de Município de
Reserva do lguaçu - PR, até encontÍar o maxco 01, onde iniciou. O
presente terreno localiza-se no centro, nesta cidade de Reserva do
Iguaçu. Tudo em confomridade com mapas e/ou croquis de
localização que deverá acompanhar a presente lei.

Art. 3" - A presente doação tenâ como finalidade a implantação da
Unidade de Atendimento à saúde da pessoa com deficiência,
revertendo ao patrimônio do mesmo, caso lhe seja dada destinação
diversa.
Art. 4" - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das

dotações orçarnentárias próprias do Municipio.

Art. 5'- O bem objeto desta doação Íica gravado com as cláusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade.

Art. 6o - As despesas com escritura e registro de imóveis correrão por
conta do donatário.

AÍt. 7'- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu Estado do
Paraná, 14 dejunho de2O2l.

WTÓRIO ÁNTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu

Publicado por:
Junior Pinheiro Lima
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