
PREFEITURA D0 MUillGíPlo DE REIIASGE'IçA

DECRETO N.' 2.191, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre as novas medidas de enfrentamento
da pandemia COVID-19, conforme Decreto
Estadual n' 8.705, de 2021, e dá outras
providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade permanente de reavaliação das especificidades do cenário
epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde;

CONSIDERANDO a verificação de queda na taxa de ocupação de leitos de UTI para
COVID-l9 nas últimas semanas;

CONSIDERANDO o crescimento contínuo nas taxas de vacinação e imunização da
população de Renascença;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual n" 8.J052, de 14 de setembro de 2021,
que estabeleceu medidas de enfrentamento de observância obrigatória em todo o território do
Estado,

DECRETA

Art. 1o Pelo disposto no Decreto Estadual no 8.705 de 14 de setembro de 2021 e

considerando a realidade local, fica permitida arealização de eventos, nas seguintes condições:

I - eventos em espaços abertos ou fechados, para público exclusivamente sentado ou
delimitado, sem consumo de alimentos e bebidas, observada a capacidade máxima de lotação de

600Á do previsto paÍa o local e desde que não exceda o limite de 100 pessoas;

II - eventos em espaços abertos ou fechados, para público exclusivamente sentado ou
delimitado, com consumo de alimentos e bebidas, observada a capacidade máxima de lotação de

50% do previsto paÍa o local e desde que não exceda o limite de 100 pessoas.

§1" A realizaçáo dos eventos de que trata este artigo fica condicionada à apresentação e

aprovação de Plano de Contingência pela Vigilância em Saúde, com observância irrestrita das

medidas preventivas previstas no Decreto n'2.04312020 e em Resolução específica da SESA/PR.

§2" A participação das pessoas nas modalidades de eventos deste artigo fica condicionada à

apresentação de teste negativo PCR-RT ou à comprovação do esquema vacinal completo da

COVID-19 (dose única ou 14 dias após a segunda dose).

§3'As reuniões, capacitações e palestras presenciais inerentes às atividades profissionais,

dentro e fora do ambiente corporativo, estão dispensadas do disposto no § 2o deste artigo, desde

que respeitado o limite máximo de 50 (cinquenta) pessoas no local, observância da ocupação
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máxima de 50% da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros e as demais medidas de
segurança previstas no Decreto Municipal n" 2.04312020.

Art. 2o Permanece proibida a realização presencial dos eventos, de qualquer tipo, que
possuam uma ou mais das seguintes características:

I - eventos dançantes ou de outra modalidade de interação que demandem contato Íisico
entre os frequentadores;

II - eventos em local fechado que não possua sistema de climatização com renovação do ar
e Plano de Manutenção, Operação e Controle atualizados;

III - eventos que demandem a permanência do público em pé durante sua realização;
IV - eventos com duração superior a 6 horas;
V - eventos que não consigam garantir o controle de público no local ou que possam atrair

presença de público superior àquele determinado neste Decreto;
VI - eventos de caráter intemacional.
VII - eventos realizados em locais náo auÍorizados para esse fim.
VIII - eventos que não atendam os critérios previstos neste Decreto e demais normativas

vigentes, no âmbito municipal ou estadual.

Art. 3o Poderão ser realizadas reuniões e encontros familiares com até 50 (cinquenta)
pessoas, se observadas as medidas preventivas de contágio da COVID-19, no que couber.

Art. 4o. As práticas esportivas individuais e coletivas deverão observar o disposto na Nota
Orientativa n' 4612020- SESA/PR ou outra que vier a substituí-la.

§1" A realizaçáo de atividades esportivas que se enquadrarem como atividades de médio e
alto risco de transmissão na Nota Orientativa no 4612020 da SESA/PR, quando envolverem mais
de cinco pessoas, fica condicionada à apresentação e aprovação de plano de contingência pela
Vigilância em Saúde do Município, devendo ser respeitado o limite máximo de pessoas autorizado
e a ocupação máxima de 50Yo (cinquenta por cento) da capacidade autorizada pelo Corpo de

Bombeiros para o local.

§2" Fica vedada a realização de confraÍemizações após os jogos e práticas esportivas
coletivas.

Art. 5o. As atividades escolares curriculares e extracurriculares poderão ser realizadas nos
termos do Decreto Municipal no 2.162 de23 de abril de 2021.

Art. 6' As instituições religiosas de qualquer natureza deverão observar o que dispõe a
Resolução SESA n" 70512021 ou outra que vier a substituí-la.

Art. 7o Ficam suspensas as autorizações contidas no Decreto Municipal no 2.04312020 Ete
eventualmente contrariem as disposições deste Decreto.

Art. 8o 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

PREFETTURA D0 MUNTCípro DE RENASCENçA - pR
cNPJ 76.205.681/0001 -96
n..^ n^+...ti^ \rÀ-^^^ ô^{ E^-^/E^ú rrêl âEEn OârtÍt



PREFEITURA DO MUilIGíPIO DE RENASCENçA

imposição de multas e cassação de alvarâ de funcionamento, conforme previsto no Decreto
Municipal n" 2.043 12020.

Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência
limitado ao do Decreto Estadual n" 8.70512021.

Art. 10 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos dezessete dias
do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Certifico que este documento foi publicado no:
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Publicado por:
Luciana Almeri Morcelli Lochs

Código ldentifi cador:F0F60EEA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRE,SENCIAL N" O7II2O2I- PMRAVISO DE

HOMOLOGAÇÃO

Torno púbüca a Ilomologação do Pregão Presencial f 01112021-
PMR. Objetivando o REGISTRO DE PR-EÇOS pâra contrstâção
de empresa para fornecimento de peçâs e mão de obra parâ a
manutenção de máquinas para jardinagem do município de
Renascença, em favor das seguintes empresâs:
Berte & Santos Ltda, no valor total de R$ 63.550,00 (sessenta e três
mil quiúentos e cinquenta reais).

Renascença, 17 de setembro de2O2l.

IDÁLIRJO,ÃO ZÁNELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Almeri Morcelli Lochs

Código Identifi cador:DF O4D 447

DEPÀRTAMENTO DE A.DMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 067/2021- PMR AVISO DE

HOMOLOGAÇÃO

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico n'06712021-
PMR. Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para contratação
de empresa para fornecimento de Cestas Básicas de alimentos
pârâ atender ao Projeto "Promover Familias' desenvolüdo PeIa
Assistência Social e atendimento de BeneÍício Eventual -
Vulnerabilidade Temporáriâ, em favor dâ seguinte empresa:
Loro & §ouza Ltda, no valor total de R$ 73.785,27 (setenta e três
mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Renascença, l7 de setembro de2021.

IDALIR JOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Almeri Morcelli Lochs

Crídigo Identifi cador:D0F4F3 FF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N" 305 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021

Rescinde o contrato da servidora Tania Maria de
Freitas Cajazeira.

Idalir Joâo Zanell4 Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Rescindir, o contrato da servidora Tania Maria de Freitas
Cajazeira, portadora do R.G. n" 54760461 SSP/BA inscrita no CPF
n' 724.4A3.025-20. ocupante do cargo de Médica Pediatra 20 horas
Temporário, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, tresta data.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil
e ünte e um, 60o âno de Emancipação.

IDÁLIRJOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código IdentiÍicador: I 2F87840

DEPARTAMENTO DE RECT.]RSOS HI,MÀNO§
EXTRÂTO DE TERMO RESCISÃO DE CONTR.ÀTO

TEMPORÁRIO

CONTRATANIE: Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: TANIA MARIÀ DE FREITAS CAJAZEIRA
OBJETO: Rescisão do Contrato de Trúalho Temporário no cargo
Médico Pediatra Temporário 20 horas semanais.
VIGENCIA: 22 de março de 2021 a 17 de setembro de 2021.
ASSINATURA: Idalir João Zanella - Prefeito
Tania Maria de Freitas Cajazeiras - Contratada
DATA: Renascença - PR, aos dezessete dias do mês de setembro de
202t.

IDÁLIRJOÁO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código ldentiÍicador:CA2405C 8

DEPARTAMENTO DE R.ECURSOS HUMANOS
TERMO ADITIVO AO CONTRÀTO TEMPORÁRIO 0612027

TERMO ADITIVO AO CONTRATO TEMPORÁRIO 0612021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADO: Joseane da Silva
OBJETO: Constitui objeto do pÍesente Termo Aditivo a prorrogação
do prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda, do Contrato
Temponírio.
VIGÊNCIA: 19 de setembro de 2021a 18 de dezembro de 2021.
ASSINATURA: Idalir João Zanella - Prefeito
Joseane da Silva - Contratada
DATA: Renascença - PR, aos dezessete dias do mês de setembro de
2021

IDALIR JOAO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código ldentifi cador:009578 FB

GÀBII\IETE I}O PREFEITO
DECRETO N.o 2.191, DE 17 DE SETEMBRO DE202t

Dispõe sobre as novas medidas de enfrentamento da
pandemia COVID-I9, conforme Decreto Estadual no

8.705, de 2021 e da outras proüdências.

O Prefeito Municipal de Renascenç4 Estado do Paraná no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da legislação
ügente, e

CONSIDERANDO a necessidade permanente de reavaliação das

especificidades do cenário epidemiológico da COVID-l9 e da
capacidade de resposta da rede de atenção à saúde;

CONSIDERANDO a verificação de queda na taxa de ocupação de
leitos de UTI para COVID-l9 nas úl 'mas seÍumas;

CONSIDERAND0 o crescimento continuo nas taxas de vacinação e

imunização da população de Renascença;

CONSIDERANDO os terrnos do Decreto Estadual n" 8.7052, de 14

de setembro de 2021, que estabeleceu medidas de enfrentamento de
observância obrigatória em todo o território do Estado,

DECRETA

Art. 1o Pelo disposto no Decreto Estadual no 8.705 de 14 de setembro

de 2021 e considerando a realidade local, fica permitida a realização

de eventos, nas seguintes condições:
I - eventos em espaços abertos ou fechados, para público
^-.^t,.^:.,^".^-*^ -^-+-,l^ ^",1-li-:i-,1^ 

,l- alim^-t^c p



Paraná , 20 de Setembro de 2021 . Dirário Oficial dos Muaicípios do Paraná . ANO X I N' 2352

bebidas, observada a capacidade mrixima de lotação de 60% do
previsto para o local e desde que não exceda o timite de I00 pessoas;
II - eventos em espaços abertos ou fechados, para público
exclusivamente sentado ou delimitado, com conflrmo de alimentos e
bebidas, observada a capacidade mrixima de lotação de 50o/o do
preyisto para o local e desde que não exceda o limite de 100 pessoas.

§ 1" A realização dos eventos de que trata este artigo fica condicionada
à apresentação e aprovação de Plano de Contingência pela Vigilância
em Saúde, com observância irrestrita das medidas prevenúvas
previstas no Decreto n" 2.043/2020 e em Resolução especifica da
SESA/PR.

§2" A participação das pessoas nas modalidades de eventos deste
artigo fica condicionada à apreseatação de teste negativo PCR-RT ou
à comprovação do esquema vacinal completo da COVID-l9 (dose
única ou 14 dias após a segunda dose).

§3" As reuniões, capacitações e palestras presenciais inerentes às
atividades profissionais, dentro e fora do ambiente corporativo, estâo
dispensadas do disposto no § 2" deste artigo, desde que respeitado o
limite máximo de 50 (cinquenta) pessoas ao local, observância da
ocupação miixima de 50% da capacidade altoirz;ada pelo Corpo de
Bombeiros e as demais medidas de segurança previstas no Deçreto
Municipal no 2 .043 1202A.

Art. 2" Pemmnece proibida a rcali,zaçáo presencial dos eventos, de
qualquer tipo, que possuam uíra ou mais das seguintes características:
I - eventos dânçantes ou de outra modalidade de interação que
demandem contato ffsico entre os frequentadores;
II - eventos em local fechado que não possua sistema de climatização
com renovação do ar e Plano de Manutenção, Operação e Controle
atualizados;
III - eventos que demandem a permanência do público ern pé durante
suarealizaçio;
fV - eventos com duração superior a 6 horas;
V - eventos que não consigam garantir o controle de público no local
ou que possam atrair presença de público superior àquele determinado
neste Decreto;
VI - eventos de caráter intemacional.
VII - eventos realizados em locais não autorizados para esse fim.
VIII - eventos que não aterdam os critérios preüstos neste Decreto e

demais normativas vigeutes, no âmbito municipal ou estadual.

Art.3" Poderão ser realizadas reuniôes e eoconüos familiares com até

50 (cinquenta) pessoas, se observadas as medidas preventivas de
con&ágio da COVID-l9, no que couber.

Art 4u. As práticas esportivas individuais e coletivas deverão
observar o disposto na Nota Orientativa n" 4612A?0- SÉSAIPR ou
outra que üer a substituí-la.

§1" A realização de atividades espoúivas que se enquadrarem como
atividades de médio e alto risco de transmissão na Nota Orieatativa n"
46/2020 da SESA/PR, quaado envolverem mais de cinco pessoas, fica
condicionada à apreseatação e aprovação de plaoo de contingência
pela Vigilância em Saúde do Municipio, devendo ser respeitado o
limite mráximo de pessoas autorizado e a ocupação máxima de SAa/o

(cinquenta por cento) da capacidade autorizada pelo Corpo de
Bombeiros para o local.

§2' Fica vedada a reabzação de con&atemizações após os jogos e

pnáticas esportivas coleüvas.

Art. 5o. As atiüdades escolares curriculares e extracurriculares
poderão ser realizadas nos terÍnos do Decreto Municipal t" 2.162 de
23 de abril de2O2l.

ArL 6o As rnstituições religiosas de qualquer naturem deverão

observar o que dispõe a Resolução SESÁ n'705l2OZl ou outra que

üer a substitui-la.

Art. 7" Ficam suspensas as autorizações contidas no Decreto
Municipal rf 2.04312A20 que eventualmente contrariem as disposiçôes
deste Decreto.

Art. 8n O Município poderá se luttliza do seu Poder de Políci4
inclusive solicitar o auúlio das forças policiais" caso haja o
descumprimento do disposto nesse Decreto, sem prejuízo da

imposição de multas e çassação de alvará de funcionamenio,
coaforme previsto no Decreto Municipal n" 2.04312020.

Ârt. 9" Este Decreto ertra em vigor na data de sua publicação, com
prazo de vigência limitado âo do DecÍeto Estadual no 8.70512021.

Art. 10 Ficamrevogadas as disposições em coatrário.

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos dezessete dias do mês de setemhro do ano de dois mil
e vinte e um.

IDÁLIRIOÃO ZÁNELI.Á
Prefeito

Publieado por:
T:haha ZappelTo da Silva

Código ldentiÍicador:FODc0E6 I

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
TTPO PRAZO E YÀLOR
DTSPENSA DE LrCrrAÇÂO N". 026t202t

Contratante: Municipio de Reserva do lguacu, CNPJ sob o n".

01.612.911/0001-32.

Contratada: MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS
PLANTONISTAS, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob no

23.359. I 00/0001 -04
objero: "CoNTR-A.TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE 01 (L1vÍ) PROSSIONAL MEDICO
CLINICO GERAI. EM CARÁTER EMERGENCIAL''
Prorrogaçâo da vigência do contrato, igual período e igual valor.
Vigência:09/09 12021 a 081 12 I 242 I
Contrato n'. 098i202 1

Valor: Estimado em R$ 63.000,00(sessenta e três mil reais)

Reserva do Iguaçu, 09 de setembro de 202 1.

Foro: Comarca de Pinhão - Paraná.

Putrlicado por:
Bruna Rrbeiro Ruzin

Código Identificador:50E095 1 2

PREFEITT]RÀ NTTINICIPAL DE RESERVA I}O IGUAÇU
EXTRÁTOADITryO

SEXTO TERMODEAI}ITTVO
TIPO Prazo
TOMADÁ DE PREÇOS N". 02/2019

Contratante: Municipio de Reserva do Iguacu, CNPJ sob o n".

01.ó12.911/0001-32.

Contratada: TII,{YWAN DOS PASSOS E CIA LTDA, pessoa

jurídica, inscrita no CNPJ sob no 22.373.37610001'84.
ObiCtO:.. CONTRATAÇÃO ON EMPRESA ESPECIALIZADA
PAiTA EXECUÇÃO DE BARRAÇÃO FECHADO COM
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE -MOLDADO PISO DE

CONCRETO E COBERTURA COM TELHA METALICA COM
TELHA DE ALUZINCO, INCLUINDO LANTERNIN DE


