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LEI N" 1.759, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal arealizar
Teste Seletivo Simplificado para contratação temporária
de Agente de Combate às Endemias e formação de
cadastro de reserva.

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

LEI:

Art. 1'. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado arealizar Teste Seletivo Simplificado
para contratação temporária de um Agente de Combate as Endemias e formação de cadastro de
reserva, para substituição dos Empregados Públicos afastados nos termos da lei, visando atender
a necessidade de excepcional interesse público, diante da ausência de tais profissionais nos
quadros do Município.

Parágrafo único. O vencimento, carga horríri4 direitos, deveres e atribuições são as mesmas
previstas para o emprego público, previstas na Lei Federal no 11.350, de 5 de outubro de 2006 e

Lei Municipal no 952, de 01 de outubro de20O7.

Art.2". A contratação de que trata o art. 1o desta Lei terá a duração máxima de 06 (seis)
meses, podendo ser prorrogada por igual ou inferior período.

Art 3". O contrato será de natureza celetista, ficando o contratado vinculado ao Regime
Geral de Previdência Social.

Art. 4o. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária
própria.

Art.5o. Revogam-se as disposições em contrrírio.

Art. 60. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 60' ano de
emancipação.
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Esta Portaria entra em vigor data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos ünte dias do mês de outubro do ano de dois mil e
ünte e um,60" ano de Emancipaçâo.

IDÁLIR JOAO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código Identifi cador: 9 46 A5EB2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS IIUMANOS
PORTÀRIA N " 314 DE 20 DE OUTIIBRO DE 2021

Concede avanço promocional horizontal por tempo
de serviço aos servidores abaixo relacionados.

IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito de Renascença, Estado do
Paraná, no uso de suas atribúções legais e com base no Artigo 9o da
Lei Municipal n" 448 de l3lllll99A e ainda de tudo o que mais consta
na legislação vigente,

RESOLVE:

Conceder avanço promocional horizontal por tempo de serviço aos
servidores abaixo relacionados, cooforme periodo aquisitivo que
especifica:

Esta Portaria entra em vigor tra data de sua publicação.

Gabirete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos yinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e

ünte e um,60o ano de Emancipação.

IDALIR JOÁO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentiÍicador:Eg3 3F4E5

DEPÂRTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N'315 DE 20 DE OUTUBRO DEzOzI

Concede licença para tratamento de saúde em pessoa
da família ao servidor Santiago Franciscan.

IDÁLIR JOÁO ZANELLA, Prefeito de Renascença, Estado do
Parará, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 76, §
3o, item I, da Lei Municipal Complementar no 016 de 20 de agosto de
2015,

RE§OLVE:

Conceder licença para tratamento de saúde à pessoa da família ao

servidor §antiago Franciscan, portador do R.G. n" 9.219.456-6 SSP

PR, inscrito no CPF n' M9.453.189-48, ocupante do cargo de

Operador de Máquinas, vinculado à Secretaria Municipal de

Obras, Yiação e Urbanismo, no período de 14 de outubro a 12 de

novembro de202l.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 74 de outubro de 2021.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do

Paranáo aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e

ünte e um, 60" ano de EmanciPação.
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Nome Cargo Do Nível Pam o Nivel Poíodo Aquisitivo

Daisy Berlalto Esriteiriâ I l-B ll-c 27/t0t202t
Rafaeli Rachumt TNureira l4-c t+D 25n0t202t
Natiele Basso Educadom Fisica l4-lnicial 1+A 05/1012021

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código Identilicador: 525D4BCD

GABINETE DO PREFEITO
tEI N" 1.759, DE 20 IIE OUTUBRO DE 2021

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a
reallzar Teste Seletivo Simplificado para contratação
temporária de Agente de Combate as Endemias e
formação de cadastro de reserya.

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

LEI:

Art. 1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Teste
Seletivo Simplificado para contratação temporária de um Agente de
Combate às Endemias e formação de cadastro de reserva, para
substituição dos Empregados Públicos afastados nos termos da lei,
visaodo atender a necessidade de excepcional interesse público, diante
da ausência de tais profissionais nos quadros do Município.

Parágrafo único. O vencimento, carga horiíria, direitos, deveres e

atribuições são as mesmas previstas paÍa o emprego público, previstas
na Lei Federal n" I 1.350, de 5 de outubro de 2006 e Lei Municipal n'
952, de 0 I de outubro de 2007 .

Àrt. 2o . A contratação de que trata o art. 1o desta Lei terá a duração
miixirna de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada por igual ou
inferior período.

Aú. 3". O contrato será de natureza celetista, ficando o conkatado
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

AÉ. 4". As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de
dotação orçamentária própria.

Art. 5o. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e

vinte, 60o ano de emancipaçõo.

IDALIR JOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código Identifi cador: 6 5 6C9 6D 4

GÀBTNETE DO PREF'EITO
DECRETO N.o 2.201, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Substitui membros da Comissâo Especial para
avaliâção de Concessão de Uso e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, no uso das atribuições que the
são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. I" Fica substituído o servidor Leandro Osokoski Hilleshein -
Médico Veterinário pela servidora Camila Silva de Carvalho Costa -
Médica Veterinríria, para compor a Comissão Especial para avaliação

de Concessão de Uso designada através do Decreto n'2756, de 0E de

abril de 202 1.

Art. 2'Permanecem em vigência as demais disposições do Decreto n"

2156, de 08 de abril de 2021.


