
PREFETTURA D0 MUIllGlpr0 DE RENASGENçA

LEI N" 1.770, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas
com fibromialgia nos locais que especiÍica e dá outras
providências.

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

LEI:

Art. 1o. Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas concessionárias de
serviços públicos e empresas privadas localizadas no Município de Renascença obrigados a

dispensar, durante todo o horário de expediente, atendimento preferencial às pessoas com
fibromialgia, tendo ao portador de FIBROMIALGIA garantida também a utilizaçáo dos
assentos aos idosos, gestantes, lactantes e pessoas portadoras de deficiência, devidamente
identif,cados.

Art.2o. As empresas comerciais que recebem pagamentos de contas deverão incluir as

pessoas com fibromialgia nas filas de atendimento preferencial já destinadas aos idosos,
gestantes e pessoas com deficiência, podendo também estacionar nestas vagas.

Art. 3o. A identificação dos beneficiários se dará por meio de cartáo expedido,
gratuitamente, pelo órgão e/ou secretaria competente definido pelo Poder Executivo, mediante
comprovação médica.

Art. 4" O Poder Público poderá estabelecer parcerias com órgãos públicos, entidades da
sociedade civil e a iniciativa privada, com o objetivo de realizt palestras, debates e ações

correlatas com profissionais da áxea sobre a conscientização e orientação da doença,
possibilitando um tratamento adequado aos portadores da síndrome.

Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contriário.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos quinze dias
do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, 60o ano de emancipação.
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onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site
www.renascenca. pr. gov.br.
INT'ORMAÇÔES: Informações e esclarecimentos adicionais, no
endereço e telefone acima citado.
Renascença, 15 de dezembro de202l.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

AVTSO DE EDITAL
PREGÃO PR.ESENCIAL N" I2O/202I - PMR
MODALIDADE: Pregâo Presencial do tipo menor preço.
OBJETO: contratação de empresa especializada em fabricação,
montâgem e instalação de móveis planejados, destinado as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS EI{VELOPES: das
08:30 às 09:00 do dia 01 de fevereiro de 2022, no Departamento de
Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua
Geúlio Vargas, n" 901.
ABERTURA DÀS PROPOSTÀ§: as 09:01 do dia 01 de fevereiro de
2022, jwrto a sala de reuniões da Administração na Prefeitura
Municipal de Renascença - PR.

AQUISIçÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser
adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Geúlio Vargas,
n" 901, Centro, Fone (46) 3550-8300, Renascença, Estado do Paraná,
de2" a6u feira, nos horários das 07:30 as 1l:30, e das 13:00 as 17:00
horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente.
INFORIVÍAÇOES: lnformações e esclarecimentos adicionais, no
endereço e telefone acima citado.

Renascença, l5 de dezembro de202l.

LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira
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Luciane Eloise Lubczyk
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GABINETE DO PREFEITO
LEr N" 1.770,Dn 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o atendimento prefereücial às pessoas

com fibromialgia nos locais que especifica e dá
outras providências.

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

LEI:

Art. l'. Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas
concessionárias de serviços públicos e empresas privadas localizadas
no Município de Renascença obrigados a dispensar, durante todo o

horário de expediente, atendimento preferencial às pessoas com
fibromialgia, tendo ao portador de FIBROMIALGIA garantida
também a utilização dos assentos aos idosos, gestantes, lactantes e

pessoas portadoras de deficiência, devidamente identificados.

Art. 2o. As empresas comerciais que recebem pâgamentos de contas
deverão incluir as pessoas com hbromialgia nas filas de atendimento
preferencial já destinadas aos idosos, gestantes e pessoas com
deficiência, podendo também estacionar nestas vagas.

Art. 3o. A identitrcação dos beneficiários se dará por meio de cartão

expedido, gratuitamente, pelo órgão e/ou secretaria competente

deflnido pelo Poder Executivo, mediante comprovação médica.

Art. 4" O Poder Público podeá estabelecer parcerias com órgãos
públicos, entidades da sociedade civil e a iniciativa privada, com o
objetivo de realizar palestras, debates e ações correlatas com
profissionais da énea sobre a conscientização e orientação da doença,

possibilitando um tratameÍrto adequado aos portadores da síndrome.

Art. 5". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e

vinte e um, 60" ano de emancipação.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado porr
Marilia Zimermann Freese

Código Identifi cador:098 1 9BD7

GABINETE DO PREFEITO
LEI No t.17t,DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a instituição do Programa de Auxílio
Transporte para estudantes residentes do Municipio
de Renascença e dá outras providências.

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

T,EI:

Art. 1". Fica instituído, sob a gestão da Secretaria Municipal de
Educação Cultura e Esporte, o Programa de Auxílio Transporte,
destinado aos estudantes residentes no Município de Renascença, que
necessitam deslocar-se à outras cidades, para estudo presencial regular
em:
I - Curso superior de graduação;
II - Curso técnico, desde que reconhecido pelo MEC.

AÍt. 2". O programa de Auxilio Transporte visa incentivar a formação
acadêmica universitária e formação técnica dos estudantes que
residem no Municipio de Renascença e necessitam se deslocar até as

respectivas instituições de ensino que fiequentam, sejam públicas ou
privadas.

Àrt. 30 Terá direito ao Auxílio Transporte o estudante que atender aos

seguintes requisitos, cumulativamente:
I - residir no Municipio de Renascença;
II - estar devidamente matriculado nos estabelecimentos de ensino
mencionados no artigo 1o desta Lei;
III - ter frequência mínima de 75oÁ (setenta e cinco por cento);
IV - realizar o deslocamento diário para a instituição de ensino.

Parágrafo único. Em caso de dúvida quanto á residência no

Município, a Adminiskação se reserva no diÍeito de consultar os

cadastros próprios de programas municipais ou, ainda, rcalizar
diligencias para verifi cação.

Art. 40 O cadaskamento dos estudantes no Programa de Auxílio
Transporte será realizado pela Secretaria de Educação Cultura e

Esporte, a qual iní estabelecer através de Edital próprio o prÍvo e

condi$es para a inscrição.

Ârt, 5'Para inscrição no Programa, os estudantes deverão apresentar,
no mínimo, os seguintes documentos, sem prejuízo de outros que

venham a ser estabelecidos pela Secretaria de Educação, Cultura e

Esporte:
I - Formulário de Inscríção devidamente preenchido (Anexo I);
II - Declara$o de que se enquadra nas condições da presente lei
(Anexo II);
Itr - Cópia da cédula de identidade civil (RG);
IV * Cópia de inscrição no CPF;
V - Comprovante de rnatrícula no estabelecimento de ensino;
VI -- Comprovante de residência atualizado (Anexo III);

§ l'O Formuliírio de Inscrição e a Declaração de que tratam os

incisos I e II poderão ser retirados junto a Secretaria de Educação,

Cultura e Esporte.


