
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE RENASCENçA

LEI N. " I,745,D8 17 DE JTJLHO DE 2A2I

Institui o Programa de Distribuição de Máscaras de Proteção
Facial, de forma gratuita, para famílias de baixa renda e dá
outras providencias.

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou, e eu, IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito
de Renascença, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1' - Fica instituído o "Programa de Distribuição de Máscaras de Proteção Facial",
com objetivo de promoveÍ à distribuição gratuita de máscaras de proteção facial para às famílias
de baixa renda do Município de Renascença, como apoio ao enfrentamento e enquanto perdurar
a pandemia do coronavírus (COVID-l9).

Parágrafo único. Para eÍ'eito de aplicação do programa de que trata essa lei, considera-se
família de baixa renda àquela que encontra-se inscrita no cadastro único do Governo Federal
(CadUnico).

Art 2" - Caberá ao Poder Executivo definir a Secretaria ou unidade responsável por
promover a distribuição das máscaras de proteção facial, bem como definir a quantidade de
máscaras a serem distribuídas por famílias.

§1" - A entrega deverá ocorrer preferencialmente, mediante o comparecimento das
famílias beneficiadas na Secretaria ou órgão responsável.

§2" - Para fins de transparência e fiscalização, cada benefício concedido deve ser
registrado no controle interno.

§3" - Na ocorrência de situações atípicas e sazonais, a concessão desse beneficio frcarâ a
critério do Poder Executivo Municipal.

Art. 3" - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necesstírio.

Art. 4" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, 60o
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V - Número de Inscrição no PIS/PASEP
VI - Certidão de nascimento/casamento
VII - Certidão de nascimento e CPF de filhos menores de 21 anos e
dependente (conjugue, companheiro (a) ...)
VIII - Comprovante oficial de abertura de conta conente junto ao
Banco do Brasil, contendo a agência e o número da conta,
lX * Comprovante de escolaridade exigida para o cargo
X- Comprovante de residência
XI- Registro de Conselho de Classe Respectivo
XII - Certidão de Quitação Eleitoral
XIII- Apresentar todos os originais declarados para a prova de títulos
no momento da inscrição para o Processo Seletivo Simplificado.

2.2 - Originais dos documentos relaçionados a seguir:
I - 0l foto 3X4 recente
II - Declaração de acúmulo de cargo, em formukírio proprio,
fomecido pelo Departamento de Recursos Humanos de que não
acumula cilgo, emprego ou função pública, nem recebe benelicio
proveniente de RGPS ou RPPS.
III - no caso de acúmulo legal (conforme o que é contemplado no
artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e no artigo 27, inciso
XVI da Constituição do Estado do Paraná), à declaração mencionada
no Inciso II, deve ser anexado documento de carga horária semanal de
trabalho, com informação dos hor:írios e distribuição de atividades
emitido pelo respectivo órgão.
IV - Declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado.
V - Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pelos
cartórios judiciais federal e estadual do domicilio onde o candidato
teúa residido nos últimos cinco anos (expedid4 no m,iíximo, há três
meses de sua apresentação).

2.3 - As declarações a que se referem os Incisos II e III do item 2
deste artigo, deverão ser assinadas no Departamento de RH até o
momento da assinafura do termo de posse, sob pena da nomeação se

tornar sem efeito.

3- As candidatas convocadas para o cargo de Técnico em
Erfermagem Temporário, deveram realizar os exames abaixo
relacionados para a obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional:
I- Anti HBC
II-Anti HBS
III- Anti HCV
IV - IIBs Ag (Antígeno Austrália)
V - Hemograma completo
VI - Vacinas obrigatórias

3,1- No ato da apresentação dos documentos a que se refere o Artigo
2o deste Edital, a candidata receberá uma guia de encaminhamento
para a realização do Exame Clínico, com a informação do local e

horário do exame.

4. Não ocorrendo a apresentação, a candidata será considerada
desistente e perderá automaticamente avaga, facultando ao Município
o direito de convocar o próximo candidato por ordem de classiÍicação.

5. A Candidata convocada que não aceitar a vaga, poderá uma única
vez, ser incluído no final da relação dos Candidatos classificados,
desde que requeira este reposicionamento.

6. Este Edital entra em ügor na data de sua pubücação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascençg Estado do
Paraná, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mll e vinte e

umr 60o ano de Emancipação.

IDÁLIR TOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentifi cador:O7 I 363FB

DEPARTAMENTO DE R.ECURSOS IIUMÂNOS
RDITÀI, NO 107 DE 11 DE.ftlÍ,Ifí) I)N 2O2I

Convoca candidata aprovada eÍn Processo Seletivo de

Estagiários.

Idalir João Tanella, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na
Lei n" 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Edital 007 de 15 de
janeiro de202l,

RESOLVE:

Art. 1o ' Convocar a canüdata abaixo relacionada, aprovada e

classificada no Edital 026 de l8 de fevereiro de 2021, para que
compareçâ na Secretaria Municipal de Administraçâo, Diüsâo de
Recursos Humanos da Prefeitura de Renascença, no dia seguinte a

publicação deste Edital, no horário das 07:30 às 11:30 horas e das
13:00 às l7:00 horas, pam apresentação da documentação relacionada
neste Edital.

curso I: GRADUAÇÃO EM AGRONOMIÀ

Art.2o - A candidata convocada, no ato do comparecimento, deverá
apresentar fotocópia dos documentos abaixo relacionados, juntamente
com os seus originais:
I - Cédula de Identidade
II - CPF
III - Declaração de Matricula
IV- Comprovante de Residência
V- Comprovante de abertura de conta na Caixa Econômica Federal

Art. 3'- O não comparecimento da candidata convocada por este
Edital no prazo estabelecido, resultaní em perda automática da vaga.

Art. 4o - Este Edital entra em vigor na data de sua publicaçâo.

Gablnete do Executiyo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, âos treze dias do mês de julho do ono de dois mil e vinte e

umr 60o ano de Emancipação.

IDALIRTOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentificador:85D8F655

GABINETE DO PREFEITO
LEI N. " t.745, rlE 17 DE JIILHO DE202t

Institui o Programa de Distribuição de Miíscaras de
Proteção Facial, de forma gratuita, para famílias de
baixa renda e dá oukas proüdencias.

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou, e eu, IDALIR JOÃO
ZAIÍELLA, Prefeito de Renascença sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1'- Fica instituído o "Programa de Distribuição de Máscaras de
Proteção Facial", com objetivo de promover à distribuição gratuita de
máscaras de proteção facial para às familias de baixa renda do
Município de Renascença, como apoio ao enfrentamento e enquanto
perdurar a pandemia do coronavírus (COVID-l9).

Parágrafo único. Para efeito de aplicação do programa de que tratâ
essa lei, considera-se família de baixa renda àquela que encontra-§e
inscrita no cadastro único do Govemo Federal (CadUnico).

Art. 2o - CabeÉ ao Poder Executivo definir a Secretaria ou unidade
responsável por promover a distribuição das máscaras de proteção
facial, bem como definir a quantidade de máscaras a serem
distribuídas por famílias.

NOME CPF NOTÁ
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§1' - A entrega deverá ocorrer preferencialmente, mediante o
comparecimento das famílias beneficiadas na Secretâria ou órgão
respon§ável.

§2' - Para fins de transparência e fiscalização, cada beneficio
concedido deve ser registrado no controle intemo.

§3" - Na ocorrência de situações atípicas e sazonais, a concessão desse
beneficio {rcaúta critério do Poder Executivo Municipal.

Art. 3o - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamenairias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil
e ünte e um, 600 ano de emancipação.

IDÁLIR JOÁO ZÁNELLA
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Cóügo ldentilicador: 4D6997 F 2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA ITUNICIPÁL DE RIO BRANCO DO SUL

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N" 008/2021

'Dispõe sobre a Convocação da XIII Conferência
Municipal de Saúde e dá outras providências".

O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO
BRANCO DO SUL, em reunião ordinária realizada em 22 de junho
de 2021, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n"
8.080, de 19109/1990, Lei Federal n" 8.742, de 2811211990, e pela Lei
Municipal n" 353/91;

RESOLVE

Art.l' Propor a convocação da XIII Conferência Municipal de Saúde
de Rio Branco do Sul, estado do Paraná.

Art. 2o Recomendar ao Secretário Municipal de Saúde, que estâ

resolução seja homologada nos termos do inciso XII da Quarta
Diretriz da Resolução CNS no 45312012;

Rio Branco do Sul,13 de julho de202l.

ELISABETH YÁTES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Leandro do Nascimento Grudina

Código ldentiÍicador: I 5AB I D62

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE

PRÀZO PREGÃO PRESENCIAL N' 018/2021

A Pregoeira designada pelo Decreto n' 5.653i2021, no uso de suas

atribuições, torna público e para conhecimento dos interessados em
participar da licitaçâo em epígrafe, a qual tem por objeto a Prestação
de Serviço de Coleta, trânsporte, armâzerramento,
descaracterização, destinação final dos resíduos tratados do
Cemitério Municipal, que foram efetuadas alterações no edital.
Diante das alterações, fica designado o dia 28107/2021 às 09h00min,
no mesmo local mencionado anteriorrnente. VALOR MÁXIMO: RS

95.040,00. O Edital com as alterações realizadas estará disponível aos

interessados, no site http://www.riobrancodosul.pr.gov.br no link
Portal da Transparência, do dia 1510712021 ao dia 2710712021.
INFORMAÇÔES: poderão ser obtidas no site ou pelo telefone: (41)

3973-8083, das 08h00min. às 12h00min. e das 13h00min. às

l7h00min.

Rio Branco do Sll, l4/O7 /2021.

CRISLEINE LEONÁRT
Departamento de Licitações

Publicado por:
Leandro do Nascimento Crudina

Código Identilicador:C288 1 CDD

ESTADODOPARÂNÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMIMSTRATIVO
DECRETO N" 099/2021

Dispõe sobre alterações no Decreto no 154, de 23 de
outubro de 2020, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais,

DECRETÁ:

Art, l' Ficam alterados os §§ 1" e 3o do art.4o do Decreto n" 1 54, de 23
de outubro de 2020, que dispõe sobre autorização de retomada de
práticas esportivas, que passa a vigorar com a seguinte redação:

" 
^rt.4"...§1" O grupo de risco, que são os menores de 07 (sete) anos, adultos

com mais de 60 (sessenta) anos, pessoâs com comorbidade e as
pessoâs que apresentarem sintomas de febre, tosse, corizq entre
outros, não poderão participar das atividades, devendo ser
orientados a procurarem a CentraV Base COVID-l9, sito a

Travessa Sete de Setembror 40, Praça João Pessoa.

§3' Os usuários/atletas devem ser orientados a realizarem o
cadastramento para teste rápido do COVID-I9 nâ Central/Base
COVTD-l9, sito a Travessa Sete de Setembro, 40, Praça Joâo
Pessoa. "(NR)

AÍ. 2" Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto no

154, de 2020.

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

Rio Negro, 12 dejalho de 2021.

JAMES KARSONVÁLÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares

Código Identilicador z 538D27 23

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÔES E COMPRAS
R.ESULTADO DO PROCESSO LICITATÓruO NO 17912021-

MODALIDADE - PREGÃO NO 5I/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA
SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE LAGEADO DOS VIEIRAS

Rio Negro, 07 de julho de 2021

LINDAMIR BURKÁT
Pregoeira

Item Qtde Un. f,speilicâçio Prço
uitírio Fomffcdor Vercedor

I 20.000.00 L GASOLINA COMUM 5,24
AUTO POSTO NOBTLI
LTDÂ

2 60.000.00 L ÓLEo DIESEL sIO 4,t7 AUTO POSTO NOBILI
LTDÂ


