
pRErElruRA D0 Muilrclpto DE RENASCENçA

LEI COMPLEMENTAR N" 037, DE 03 DE NOVMEBRO DE 2021

Acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar no

016, de 10 de agosto de 2015 e dá outras providências.

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

LEI

Art. 1". Fica acrescido o § 3o no artigo 61 e o § 3o no artigo 110, da Lei
Complementar no 016, de 10 de agosto de 2015, com a seguinte redação:

"AÍt.61

§ 3" Não será permitido conversão de abono pecuniário em caso de férias
fracionadas, a que se refere o artigo 60 desta Lei."

"Art. 1 1 0..............

§ 3' E vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao

exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo
efetivo."

Art.2o. O § 3, do artigo 65, da Lei Complementar no 016, de 10 de agosto de2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:

,,/irt.65

§ 3l Na hipótese de o servidor gozar ferias nas condições estabelecidas pelo art. 60
desta Lei, o pagamento da remuneração de férias ocorrerá de forma proporcional ao
período gozado."

Art. 3". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Renascença, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um,
60o ano de emancipação.
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l. O Prefeito do Município de Renascenç4 Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal no

1447, de 29 de julho de 2O2l e Edital n" ll5l202l, CONVOCA o
candidato abaixo relacionado para que no dia seguinte ao da presente
convocação compareça no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeifura de Renascença para assumir a vaga e assinar o contrato:
Cargo: Àuxiliar de Serviços Gerais "A'40 horas (Temporário)

2. O candidato convocado de acordo com a ordem de classiÍicação
deverá apresentar-se no dia seguinte ao da convocação para assumir a
vaga e assinar o contrato, no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura de Renascença, munido dos seguintes documentos:
2.1- Fotocópia dos documentos abaixo, juntamente com os seus
originais:
I - Cédula de Identidade
II * CPF
III - Título de Eleitor
IV - Carteira de Trabalho
V - Número de lnscrição no PIS/PASEP
VI - Certidão de nascimento/casamento
VII - Certidão de nascimento de filhos menores de 2l anos e CPF dos
dependentes (filhos, conjugue, etc)
VIII - Comprovante oficial de abertura de conta corrente 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 - Carteira de Reservista (se sexo masculino)
XII- Apresentar todos os originais declarados para a prova de títulos
no momento da inscrição para o Processo Seletivo Sirnplificado.

2.2 - Orignais dos documentos relacionados a seguir:
I - 01 foto 3X4 recente
ll - Declaração de acúmulo de cargo, em formulário próprio,
fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos de que não
acumula caxgo, emprego ou função pública, nem recebe beneficio
proveniente de RGPS ou RPPS.

III * no caso de acúmulo legal (conforme o que é contemplado no
artrgo 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 honfu:ios 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 (expedida, no máximo, há três
meses de sua apresentação).

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

efeito.

4. Nào ocorrendo a apresentação, a candidata sení considerada
desistente e perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município
o direito de convocar o próximo candidato por ordem de classificação.

5. O Candidato convocado que não aceitar a vaga, podeÉ uma únicâ
vez, ser incluído no final da relação dos Candidatos classificados,
desde que requeira este reposicionamento.

6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do

Paranáo aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil
e vinte e um,60o ano de EmanciPação.

,^ i^ v /iÍDr r t

Clasiliecio Nome CPF Pontuaçio Finrl

OI
OSVÂLDO DA SILVI
GI]IMARAES 354.173.315-20 t05,00

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código Identificador:A8D924 I 0

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARTA N" 32I, DE 03 DE NOYEMBRO DE 2021

Nomeia Comissão Examinadora do Processo Seletivo
Simplificado para conkatação temporii,r'ia de Agente
de Combate à Endemias.

LES§IR CANAN BORTOLI, Prefeito Municipal de Renascença, no
uso de suas atribuições legais e em especial na Lei Municipal no

1.759, de 20 de outubro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1' NOMEAR a Comissão Examinadora do Processo Seletivo
Simplificado para contratação tempoÍíria de Ageute de Combate as

Endemias, sob a presidência da primeira, composta pelos seguintes
servidores:

^rt.2o 
Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Munieipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e

vinte.

IDALIRJOÃO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
T\alia Zapp ello da S ilva

Código IdenfiÍicador: 7 1ú657 AC

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR N" 037, DE 03 DE NOVEMBRO DE

202t

Acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar
no 016, de l0 de agosto de 2015 e dá outras
providências.

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

LEI

Art. lo. Fica acrescido o § 3o no artigo 61 e o § 3'no artigo I 10, da
Lei Complementar no 016, de l0 de agosto de 2015, com a seguinte
redação:

"Art. 61

§ 3" Não sená perrnitido conversão de abono pecuniríLr:io em caso de

férias fracionadas, a que se refere o artigo 60 desta Lei."

"Art. 110........

§ 3'É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou
vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em
comissão à remuneração do cargo efetivo."

Art. 2'. O § 3, do artigo 65, da Lei Complementar n' 016, de 10 de

agosto de 20 I 6, passa a vigorar com a seguinte redação:

"tut.65

Scn'idor Mrtrícuh Cargo
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ç 3e Na hipótese de o servidor gozaÍ ferias nas condições
estabelecidas pelo art. 60 desta Lei, o pagamento da remuneração de
férias ocorrerá de forma proporcional ao periodo gozado."

Ârt. 3'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Renascença, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil
e vinte e umr 60o ano de emancipação.

IDÁLIRJOÃO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código Identifi cador 2499206C8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURÀMUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO ADTTIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITTVO
REEQTIILÍBRIO ECONÔMICO rINAIICEIRO
Objeto:"aquisição de combustível tipo óleo diesel, destinados a
recuperação das estradas rurais, pertinente ao programa de
recuperação da trafegabiüdade de estradas rurais, objeto do
convênio no 1851202 l-seab-pC'.
Contratante:Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o 01.612.911/0001-
32, com sede administrativa na Avenida 4 de setembro, n.'614.
CONTRATO n":17812021
Contratada:Mc COMBUSTryEIS LTDA -ME,com sede na Rua
Pedro Siqueira- CEP: 85.195-000, Bairro: centro, Município de
Reserva do Iguaçu, estado do Paraná, e inscrita no CNPJ sob
r',1 5.307 .4 12 1000 1 -46.

Foro: Comarca Pinhão/PR

Reserva do Iguaçu/PR, 03 de novembro de202l.
Publicado por:

Luciano Severo Bernieri
Código IdenüÍicador:99Al AD4 I

ESTADO DOPÀRÁI[Á
PREFEITURA MUNICIPAL DT] RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÔES
1" EXTRATO DE TERMO ADITIVO N" 187/2020

PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITfVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'187/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZIJL e INÁCIO
MARTINS SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA EPP,

Com fundamento no § l, Artigo 65,II,'d", da Lei Federal n" 8.666/93,
o objeto do presente Termo Aditivo é aditivo do valor, equivalente a

R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais),o qual resulta em 16,67 Yo

(dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) do valor contrafual.

ASSINATUR A: 29 I 10/2021

FORO: Comarca de Rebouças

LEÁNDRO JA§INStrl
Prefeito Municipal

(A) ADRTANO WTORIANO
Representante

Item Pmduto Preço Registn to Rl§ Preço om o reequikibrio R$

0l DIESEL S5OO R$ 4,28 R$ 5,08

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva

Código ldentiÍicador:A33BB73D

GABINETE DO PREFEMO MUMCIPÁL
PORTARIA N" 2661202I

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, e com fulcro no art. 51, da Lei Federal n" 8.666/93,
de 21 de juúo de 1993, e art. 84, inciso VI, alínea "a", da
Constituição Federal,

RE,§OLVE:

Aú, 1" - Fica designada a Comissão Especial de Licitação, no
âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Azul, para exerceÍ, sem caráter
de exclusividade e sem p§uizo de suas atribuições funcionais, as

atividades concernentes às licitações.
Art, 2" - A Comissão de que trata o art. 1", será constituída por 05
(cinco) membros, sendo 03 (três) titulares e 02 (dois) suplentes, com a
seguinte composição:
I - CÀRLA FLAIANE DA SILVA, matrícula 978-1, na condição de
Presidente;
II - CINTIA STODOLI{Y matricula 2104-1, na condição de
SecretáLrio;

III - ELIANE PRINCML BACH, makícula n'949-1, na condição
de Membro;
IV - SUZALÀRA SOARES DOS SAI\TOS, matrícula n" 2070-1,
na condição de suplente;
V - MARCIO A.DRIANI CH'AUSZCZ, matrícula n" 274-7, na
condição de suplente.
Art. 3'- É atribuição exclusiva da Comissão criada na forma da
presente Portaria, praticar todos os atos necessários à realização de
licitações, em suas diversas modalidades, exceto Pregão, de interesse
restrito da Prefeitura Municipal de Rio Azul, relativos à contratação
de obras, serviços, compras, alienaçôes, permissões e locações.

§ Único- A homologação dos procedimentos de licitações no âmbito
da Prefeitura Municipal de Rio Azul será atribuição exclusiva do
Prefeito Municipal.
Art. 4o - As licitações realizadas pela Administração Municipal
obedecerão às normas gerais da legislação federal, Lei n' 8.666193,
com as necessárias adaptações à sistemática de organização e a

estnrtuÍa administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Azul.
Àrt. 5o - Quando outros órgãos vinculados ao Município necessitarem
efetuar licitações, poderão fazer uso da presente Comissão.
Art. 6'- Revogam-se as PoÍarias n" Ml202l de 05 de janeiro de 2021
e a Portaria n' 16112021 de 21 de maio de 2021.
Art.7o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 03 de novembro de

2021.

LEANDRO JASINS&
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carina Fatima Fucilini Debacz

Código ldentificador: AA1 D0E3C

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO N" I74I2O2I

DECRETO N" I74I2O2I

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, LETICIA FERRAZ DE LIMA, do Cargo em

Comissão de Diretor de DepaÍamento II - Diretora do Departamento

de Produção Vegetal, na Secretaria Municipal da Agricultura e do

Meio Ambiente, a partir de O1llll202l.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 03 de novembro de

2021.


