
PREFEITURA DO MUNICíHO DE RENASGENçA

LEI N' 1746, DE 15 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de
Manutenção dos Acessos Rurais, e dá outras
providências.

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

LEI:

CAPÍTULO I
DrsPostÇÕr,s cpRars

Art. lu. Fica instituído o "Programa Municipal de Manutenção dos Acessos Rurais",
que autoriza o Executivo Municipal a realizar, exclusivamente, a manutenção das estradas
de "acesso" no interior dos imóveis rurais de propriedade privada, com o objetivo de
propiciar condições adequadas de tráfego e acesso, para a efetiva realização do transporte
escolar gratuito, das ações de saúde pública e de assistência social e do satisfatório
escoamento da produção agropecuária.

§ 1"- Os serviços de que trata esta lei referem-se à abertura, patrolamento,
alargamento, cascalhamento e manutenção da principal via de acesso da propriedade rural.

§ 2'- Para a execução dos serviços a que se refere o § 1" deste artigo, observar-se-á,
obrigatoriamente, a largura total mínima de 6 (seis) metros e máxima de 10 (dez) metros,
incluídas as faixas laterais de proteção.

§ 3"- Os serviços serão realizados de forma indistinta e com um limite máximo de 4
(quatro) horas máquina por propriedade rural.

§ 4" - O produtor deverá recolher o valor correspondente aos custos de operação do
serviço, sendo considerado: valor do combustível, operador e desgaste do equipamento, de

acordo com o estabelecido em Decreto do Executivo Municipal, das horas que excederem
ao limite máximo fixado no § 3'deste artigo.

§ 5'- Em hipótese alguma as máquinas pertencentes ao Município serão cedidas para

o uso e manuseio dos particulares beneficiarios desta lei.

Art. 2". A execução e coordenação do programa previsto nesta Lei serão de

responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, a qual ficará
encarregada de elaborar o cronograma com as datas e localidades em que os serviços serão

prestados, visando sempre o atendimento das necessidades coletivas.
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PREFETTURA DO MUNICíPIO DE RENASCENçA

Parágrafo único - Caberá a Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo dar ampla
publicidade ao cronogÍama a que se refere este artigo.

Art. 3". A realizaçáo dos serviços destinados às atividades descritas nesta Lei- serão
precedidos de análise e orientação de técnicos da Administração Municipal, quanto a sua
viabilidade de implantação.

CAPÍTULO II
DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 4". Para beneficiar-se do Programa Municipal de Manutenção dos Acessos
Rurais, o produtor rural deverá:

I - possuir cadastro abnlizadojunto a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio
Ambiente;

II - ser proprietrírio, anendatétrio, posseiro, parceiro ou meeiro de área rural
localizada no Município de Renascença:

m - comprovar que explora economicamente sua propriedade, através da
apresentação do bloco de produtor, sendo que este deve conter movimentação através da
comercialização de produtos agropecuários com emissão das respectivas notas emitidas há
pelo máximo 12 meses, à exceção de novos produtores;

IV - não estar inadimplente com a Fazerrda Municipal;
V - executar as práticas de conservação de solo e águas na propriedade, em

conÍbrmidade com as orientações técnicas e a legislação vigente.

Art. 5o. São Obrigações dos beneficiários desta Lei:
I - permitir o desbarrancamento, a qualquer época, para os serviços de adequação

das estradas na largura equivalente ao necessário para manutenção das respectivas estradas,
sem qualquer ônus ao Município de Renascença;

II - implantar os sistemas de conselação de solos nas suas propriedades, de
forma integrada com a estrada e as propriedades vizinhas:

III - contribuir com os serviços de adequação e manutenção das estradas rurais
municipais, sendo de suas responsabilidades removerem cercas sempre que necessário,
sem qualquer ônus ao Município de Renascença:

IV - Realizar ações que impeçam o escoamento de águas provenientes do interior
de propriedades para o leito das estradas;

V - efetivar limpeza e roçadas as margens das estradas favorecidas.

CAPÍTULO ru
DAS DISPOSIÇÕES FTNAIS

Art. 6o. Os serviços de interesse público terão absoluta prioridade sobre os serviços
particulares descritos nesta Lei, não devendo sua execução ocasionar qualquer forma de
prejuízo ao atendimento dos serviços públicos de interesse da coletividade.
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PREFETTURA D0 MUNlClPlo DE RENASCENçA

Art. 7o. A execução do Programa previsto nesta lei não poderá causar qualquer
prejuízo ao atendimento dos serviços públicos de interesse da coletividade, os quais não
poderão sofrer qualquer tipo de paralisação.

Art. 8o. Os serviços a serem realizados com amparo nesta Lei e que dependam de
licença ambiental ou autorização dos órgãos competentes, somente serão executados após a
apresentação da respectiva licença ou autoizaçáo, que deverá ser providenciada pelo
produtor.

Art. 9'. As despesas oriundas da presente Lei serão suportadas com recursos
próprios da Secretaria Municipal de Agropecuiíria e Meio Ambiente e Secretaria de Obras.
Viação e Urbanismo.

AÉ. 10". As demais norrnas necessárias à execução do programa serão
regulamentadas por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 11'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
disposições em contrário.

Renascença, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um? 60o ano
de emancipação.

este documento foi publicado no:

Edição ns ;23ü7 , ao
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REAI,EZA
CONTR{TADA: INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
LABOR,ATORIOS LTDA
OBJETO: Aquisição de Equipamentos paÍa o Laboratório de
Análises Clínicas do Posto de Saúde Central do Município de
Realeza/PR.
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão No 5912021
VALOR TOTAL: R$l 1.500,00 (Onze Mil e Quinhentos Reais)
DATA DA ASSINATTTRA : 1 5 1 07 /2021

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N"
2't!2021
CONTR{TANTE: MUNICIPIO DE REALEZA
CONTRA,TADA: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de
Análises Clínica-s do Posto de Saúde Central do Município de
Realeza./PR.
REFERENTE LICITAÇÀO Pregão No 5912021
VALOR TOTÀL: RS2.000,00 (Dois Mil Reais)
DATA DA ASSINATTTRA: 15/07/2021

Publicado por:
Claudia Grzegozeski

Código IdentiÍicador:7 I 59843E

ESTADO DO PAR{NÁ
PREFEITTIRA MT]NICIPAL DE RENASCENÇA

ASSTSTÊNCTA SOCIAL
RESOLUÇÃO 009t2o2t - CMAS/SMAS

Convoca a XIV ConÍêrência Municipal de
Assistência Social.

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, em conjunto
com o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de

suas atÍibuiÇões legais e, considerando a necessidade de avaliação da
situação atual e avanços do Sistema Único de Assistência Social
(S[JAS), assim como a propositura de diretrizes visando o
aperfeiçoamento do Sistema. de acordo com o disposto no inciso VI
do artigo I 8 da Lei Íf 8.7 42, de 07 de dezembro de I 993,

RESOLVE:

Art. 1o - Convocar a XIV Conferência Municipal de Assistência
Social, a ser realizada no dia 19 de Agosto de 2021" as 13:00 a 17:00

horas. tendo como tema Central ""Assistência Social: Direito do
povo e Dever do Estado, com financiamento público, pàra
enfrentar as desigualdades e garantir proteção socialrt.
Art. 2" - Para as despesas decorrentes da realização da XIII
Conferência.Municipal de Assistência Social serão utilizados os

recursos do Orgão Gestor da Assistência social.
Art. 3o - O Funcionamento da XIV Conferência Municipal de

Assistência social será estabelecido em regulamento próprio.
Art. 4" - esta Resolução entraÍá em vigor na data de sua publicação.

Renascença- 12 de Julho de202l.

CAMILA DALLA CORT-T
Secretaria de Assistência Social

JAIRO RENI BUZZACARO
Presidente - CMAS

Publicado por:
Camila Dalla Cortt

Código Identifi cador: 7 87 2D A6D

DEPARTAMENTO DE ADM INISTRAÇÃO
LEI N" I7 46, DE 15 DE JTILHO DE 2O2I

Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de
l'Íaruúenção dos Ácessos Rurais, e dci outras
providências.

A Cômara Municipal de Vereadores, aproyolt e eu, Prefeito de

Renascença, sanciono a seguinte,

LEI:

CÁPÍTULO I
DISPOSTÇOES GERÁIS

ArL li Fica instituído o "Programa l'Íunicipal de ManuÍenÇAo dos
Acessos Rurais", que auÍoriza o Executivo Municipal a realizar,
exclusivamente, a maruttençdo das estradas de "acesso" no interior
dos inóveis rurais de propriedade privada, com o objetivo de

propiciar condições adequadas de ffáfego e acesso, para a efetiva
realização do transporte escolar gratuito, das ações de saúde pública
e de assistência social e do satisfatório escoamento da produção
agropecuária.

$ 1"- Os sert:iços de que trata esta lei referem-se à abertura,
patrolamento, alargamento, cascalhamento e manutenção da
principaltia de acesso da propriedade rural.

§ 2o- Para a execução dos serviços a que se refere o § l" deste artigo,
obseryar-se-á, obrigatoriamente, a largura total mínima de 6 (seis)

metros e máxima de l0 (dez) metros, incluídas as faixas laterais de
proteÇão.

§ 3"- Os serviços serão realizados de forma indistinta e com um limite
máximo de ,l (quatro) horas máquina por propriedade rural.

§ 4'- O produtor deverá recolher o valor correspondente aos cusíos
de operação do serviço, sendo considerado: valor do combuslível,
operador e desgaste do equipamento, de acordo com o estabelecido
em Decreto do Executivo Municipal, das horas que excederem ao
limite máximo fixado no § jo deste artigo.

§ 5" - Em hipólese alguma as máquinas perÍencentes ao Município
serão cedidas para o uso e manuseio dos particulares beneficiários
desta lei.

Art. 2o. A execução e coordenoÇão do programa previsto nesta Lei
serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Viação
e Urbanismo, a qual rtcaró encarregada de elaborar o cronograma
com as datas e localidades em que os serviços serão prestados,
visando sempre o atendimenlo das necessidades coletivas.

Pardgrafo único - Caberó a Secretaria de Obras, Yiação e

Urbanismo dar ampla publicidade ao cronograma a que se reíere este

artigo.

Arí 3i A realizoção dos serviços destinados às atividades descritas
nesta Lei, serão precedidos de análise e orientação de técnicos da
Administração Municipal, quanto a sua viabilidade de implantação.

CAPÍTULO il
DOS BENEFICIÁNOS

ArL 4'. Para beneficiar-se do Programa Municipal de Manutenção
dos Acessos Rurais, o produtor rural deverá:

I - possuir cadastro atualizado junto a Secretaria Municipal de

Agropecuária e Meio Ambiente;

ll - ser proprietário, arrendatário, posseiro, parceiro ou meeiro de

área rural localizada no Município de Renascença;

III - comprovar que explora economicamente sua propriedade,
através da apresentação do bloco de produtor, sendo que esÍe deve

conter movimentação através da comercialização de produtos
agropecuários com emissão das respectivas notas emitidas hó pelo
máximo l2 meses, à exceção de novos produtores;

IV - não estar inadimplente com a Fazenda Municipal;
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l: - executar as prdticas de conservação de solo e águas na
propriedade, em conformidade com as orientações técnicas e a
Legislação vigente.

Art. 5'. São Obrigações dos beneficiórios desta Lei:

I - permitir o desbarrancan ento, a qualquer época, para os sertiços
de adeqtrução das estradas na largura equivalente ao necessário para
manutenção das respectivas esíradas, sem qualquer ônus ao
Mun icípio de Renascença ;

ll - implantar os sistemas de conservação de solos nas suas
propriedades, de forma integrada com a estrada e as propriedades
vizinhas:

III - contribuír com os serviços de adequação e manulenção das
esÍradas rurais municipais, sendo de suas responsabilidades
removerem cercas sempre que necessdrio, sem qualquer ônus ao
Munic [pio de Renascença;

lL' - Realizar ações que impeçam o escoomento de águas
provenientes do interior de propriedades para o leito das estradas;

tr'- efetivar limpeza e roçadas as margens das estradasfavorecidas.

CAP|TULO ilI
DAS DTSPOSrcOZS rN.ttS

ArÍ. 6'. Os serviços de interesse público terão absoluta prioridade
sobre os serviços particulares descritos nesta Lei, não devendo sua
execução ocasionar qualquer forma de prejuízo ao atendimento dos
serviços públicos de interesse da coletividade.

.4Íí 7u, A execução do Programa previsto nesÍa lei não poderá causar
qualquer prejuízo ao atendimento dos serviços públicos de inÍeresse
da coletividade. os quais não poderão sofrer qualquer tipo de
paralisação.

Art, 8o, Os serviços o serem realizados com amparo nesta Lei e que

dependam de licença ambiental ou autorização dos órgtios
competentes, somente ser1o executados após a apresentação da
respectiva licença ou autorização, que deverá ser providenciada pelo
produtor.

Art. 9'. As despesas oriundas da presente Lei serão suportados com
recursos próprios da Secretaría Municipal de Agropecuária e Meio
Ámbiente e Secretaria de Obras. Íliação e Urbanismo.

Art. 10". As demais normas necessárias à execução do programa
serão regulamentadas por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. lI', Esta Lei entra efix -tigor na data de sua publicação,
rettogando-se disposições em conÍrário.

Renascença, aos quinze dias do ntês de julho do ano de dois mil e

vinte e um, 60o ano de emancipação.

IDALIR JOÃO ZANELLA
PreÍêito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código Identifi cador:7FD5C3CB

DEPARTAM ENTO DE ÀDMINISTRÀÇÃO
EXTRATO PARA P[JBLTCAÇÃO l" TERNTO ADITM DA

ATA DE REGISTRO DE PR.EÇOS N'043/202I (VINCULADO
AO PREGÁO ELETRÔNrCO N'006/202r)

CONTRATANTB: Município de Renascença

CONTRATÀDA: Jethamed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
DO ADITM: Constitui ob.ieto do presente Termo Aditivo o
reequilibrio econômico-Íinanceiro do item 125, adjudicado ao
CONTRATADO no Pregão Eletrônico n" 00612021
DATA DE ASSINATTIRA DO ADITM: l5 de julho de2021.

FORO: Comarca de Marmeleiro" Estado do Paraná.

Renascença 15 dejulho de202l.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código I dentifi cador:CCF'40888

I)EP.{R'I',\}tE\TO DE RECI RSOS TIt'\I \.\OS
PROCESSO SELETIVO SINIPLIFICADO EDITAL N" I08 DE

14 DE JT]LHO DE 2O2I

1. O Prefêito do Município de Renascença, Estado do Paraná no uso
de suas atribuições legais. e de conformidade com a Lei Municipal n'
L684 de 03 de junho de 2020 e Edital n' 034/2020 CONVOCA a

candidata abaixo relacionada, a qual requereu tinal de list4 para que
no dia seguinte ao da presente convocação compareça no
f)epartamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Renascença
para assumir a vagâ e assinar o contrato:

Cargo: Técnico em Enfermagem (Temporário)

2. A candidata convocada de acordo com a ordem de classificaçâo
deverá apresenÍar-se no dia seguinte ao da convocação para assumir a

vaga e assinar o contrato, no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura de Renascenç4 munidas dos seguintes documentos:

2.1- Fotocópia dos documentos abaixo, juntamente com os seus

originais:
I - Cédula de ldentidade
II _ CPF
III - Título de Eleitor
IV - Carteira de Trabalho
V -Número de Inscrição no PIS/PASEP
VI - Certidào de nascimento/casamento
VII-Certidâo de nascimento e CPF de filhos menores de 2l anos e

dependente (conjugue, companheiro (a) ...)
VIII - Comprovante oficial de aberhra de conta coffente junto ao

Banco do Brasil, contendo a agência e o número da conta.
IX - 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 inscriçâo para o Processo Seletivo Simplificado.

2.2 - Originais dos documentos relacionados a seguir:
I - 0l foto 3X4 recente
II - Declaração de acúmulo de cargo, em formulario próprio,
Íbmecido pelo Departamento de Recursos Humanos de que não

acumula cargo, emprego ou função pública nem recebe beneficio
proveniente de RGPS ou RPPS.
lll - 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 hormia semanal de

trabaiho, com informação dos horarios 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 tbrnecida pelos
cartórios judiciais Íêderal e estadual do domicilio onde o candidato
tenha residido nos últimos cinco anos (expedid4 no máximo, há três
meses de sua apresenlaçào).

2.3 - As declarações a que se reÍêrem os lncísos II e III do ítem 2

deste artigo. deverão ser assinadas no Departamento de RH até o

Classilicação (]PF Finàl

BEATRIZ CAUVILA o22.908.329-36 50.00


