
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 
DECRETO N.° 2.237, DE 01 DE ABRIL DE 2022. 

Decreta situação emergência de saúde pública 
decorrente de infestação causada pelo mosquito 
Aedes Aegypti e  di  outras providências. 

0 Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, IDALIR JOÃO 
ZANELLA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da 
legislação vigente, e 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem A. redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário As ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da Republica; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020, 
que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional; 

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 13.331, de 23 de novembro de 2001, 
que dispõe sobre a organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos 
serviços de saúde no âmbito do Estado do  Parana;  

CONSIDERANDO a constatação do aumento de casos de dengue e alto 
índice de infestação pelo Aedes Aegypti, indicando um cenário de epidemia como 
preconiza o Ministério da Saúde e, 

CONSIDERANDO, ainda, que decretação da situação de emergência tem por 
objetivo fortalecer e ampliar ações preventivas e de combate ao vetor transmissor - Aedes 
aegypti, no afã de reduzir os  indices  de infestação do mosquito, bem como, a incidência 
de casos de Dengue no Município de Renascença, garantindo assim o bem-estar da 
população; 

DECRETA:  

Art.  1° Fica decretada Situação de Emergência no Município de Renascença/PR, 
em razão da infestação causada pelo mosquito Aedes Aegypti, ocasionando o aumento 
dos casos de dengue. 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENÇA 
Parágrafo único. A Situação de Emergência ora declarada autoriza a adoção de 

todas as medidas administrativas necessárias A imediata resposta por parte do Poder 
Público Municipal A situação vigente.  

Art.  2° Por força deste Decreto fica o Poder Executivo autorizado a adotar e 
executar as medidas necessárias ao controle das doenças e do mosquito transmissor, nos 
termos da Lei Federal n 8.080/90.  

Art.  3° Fica autorizada, de forma excepcional, a contratação temporária de pessoal, 
desde que devidamente justificada, para atender ao objetivo deste Decreto.  

Art.  4° Fica autorizada a Secretaria de Saúde a requisitar/convocar pessoal e 
equipamentos de outras Secretarias para, em conjunto, desenvolver ações de eliminação 
dos focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti.  

Art.  5° Determina As equipes de Agentes de Controle de Endemias e Agentes 
Comunitários de Saúde a intensificarem as medidas de prevenção e controle do Aedes 
aegypti junto A população.  

Art.  6° Ficam autorizados os Agentes de Combate As Endemias, Agentes 
Comunitários de Saúde e demais servidores designados pela Secretaria de Saúde a 
adentrar em lotes vazios ou em locais cujas residências estejam fechadas para 
monitoramento, tratamento e eliminação de possíveis focos de infestação de larvas do 
mosquito.  

Art.  7° Fica determinada a mobilização intensiva da Vigilância Epidemiológica, 
Sanitária e demais órgãos de saúde do Município de Renascença para atender a esse fim 
podendo ser organizado escalas de serviços diurnos/noturnos utilizando carga horária, 
horas excepcionais ou plantões extras.  

Art.  8° Fica autorizada a dispensada de licitação, de forma excepcional e em caráter 
emergencial, para a contratação e aquisição de bens e serviços estritamente necessários 
para atender aos objetivos deste Decreto. 

Parágrafo único. As contratações previstas no caput deverão ser realizadas em 
observância ao disposto no  art.  24, IV e  art.  26, parágrafo único e demais dispositivos 
aplicáveis da Lei Federal n 8.666/93.  

Art.  9° Fica designada a Secretaria Municipal de Saúde de Renascença como 
coordenadora dos mecanismos de gestão municipal de resposta a situação de emergência 
no âmbito Municipal, competindo-lhe: 

I - planejar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a 
Situação de Emergência, nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministério da Saúde; 

II - encaminhar ao Prefeito relatórios técnicos sobre a Situação de Emergência e as 
ações administrativas em curso; 
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III  - promover a publicação das informações relativas à Situação de Emergência; 

IV- propor, de forma justificada, a contratação temporária de profissionais, a 
aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para a atuação na situação de 
emergência.  

Art.  10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do Paraná, ao 
primeiro dia do mas de abril do ano de dois mil e vinte e dois. 

Idalir o an la  
refeito 
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CONSIDERANDO a constatação do aumento de casos de dengue e 
alto índice de infestação pelo Aedes Aegypti, indicando um cenário de 
epidemia como preconiza o Ministério da Saúde e, 

CONSIDERANDO, ainda, que decretação da situação de emergência 
tem por objetivo fortalecer e ampliar ações preventivas e de combate 
ao vetor transmissor - Aedes aegypti, no afã de reduzir os  indices  de 
infestação do mosquito, bem como, a incidência de casos de Dengue 
no Município de Renascença, garantindo assim o bem-estar da 
população; 

DECRETA:  
Art. lo  Fica decretada Situação de Emergência no Município de 
Renascença/PR, em razão da infestação causada pelo mosquito Aedes 
Aegypti, ocasionando o aumento dos casos de dengue. 
Parágrafo único. A Situação de Emergência ora declarada autoriza a 
adoção de todas as medidas administrativas necessárias à imediata 
resposta por parte do Poder Público Municipal A situação vigente.  
Art.  2° Por força deste Decreto fica o Poder Executivo autorizado a 
adotar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças e do 
mosquito transmissor, nos termos da Lei Federal n 8.080/90.  
Art.  3° Fica autorizada, de forma excepcional, a contratação 
temporária de pessoal, desde que devidamente justificada, para 
atender ao objetivo deste Decreto.  
Art.  4° Fica autorizada a Secretaria de Saúde a requisitar/convocar 
pessoal e equipamentos de outras Secretarias para, em conjunto, 
desenvolver ações de eliminação dos focos de proliferação do 
mosquito Aedes aegypti.  
Art.  5° Determina As equipes de Agentes de Controle de Endemias e 
Agentes Comunitários de Saúde a intensificarem as medidas de 
prevenção e controle do Aedes aegypti junto A população.  
Art.  6° Ficam autorizados os Agentes de Combate As Endemias, 
Agentes Comunitários de Saúde e demais servidores designados pela 
Secretaria de Saúde a adentrar em lotes vazios ou em locais cujas 
residências estejam fechadas para monitoramento, tratamento e 
eliminação de possíveis focos de infestação de larvas do mosquito.  
Art.  7° Fica determinada a mobilização intensiva da Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e demais órgãos de saúde do Município de 
Renascença para atender a esse fim podendo ser organizado escalas de 
serviços diurnos/noturnos utilizando carga horária, horas excepcionais 
ou plantões extras.  
Art.  8° Fica autorizada a dispensada de licitação, de forma 
excepcional e em caráter emergencial, para a contratação e aquisição 
de bens e serviços estritamente necessários para atender aos objetivos 
deste Decreto. 
Parágrafo único. As contratações previstas no caput deverão ser 
realizadas em observância ao disposto no  art.  24, IV e  art.  26, 
parágrafo único e demais dispositivos aplicáveis da Lei Federal n 
8.666/93.  
Art.  9° Fica designada a Secretaria Municipal de Saúde de 
Renascença como coordenadora dos mecanismos de gestão municipal 
de resposta a situação de emergência no âmbito Municipal, 
competindo-lhe: 
I - planejar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas 
durante a Situação de Emergência, nos termos das diretrizes fixadas 
pelo Ministério da Saúde; 
II - encaminhar ao Prefeito relatórios técnicos sobre a Situação de 
Emergência e as ações administrativas em curso;  
III  - promover a publicação das informações relativas A. Situação de 
Emergência; 
IV- propor, de forma justificada, a contratação temporária de 
profissionais, a aquisição de bens e a contratação de serviços 
necessários para a atuação na situação de emergência.  
Art.  10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do 
Paraná, ao primeiro dia do  mils  de abril do ano de dois mil e vinte 
e dois. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito 

Publicado por:  
Thalia  Zappello da Silva 

Código Identificador:A594F69B 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO N°01 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO N°01 

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, mantenedora 
da Escola Municipal Pedro Siqueira, no uso das atribuições legais 
conferidas pelas Deliberações n.° 02 e 03/2018 - CP/CEE/PR e pelo 
Parecer de Legalidade n° 19/2022 - NRE de Guarapuava. 

HOMOLOGA  

Art.  1° - 0 Projeto  Politico-Pedagógico da Escola Municipal Pedro 
Siqueira do município de Reserva do Iguaçu- PR com a oferta de: 
Educação Infantil de 4 e 5 anos e Ensino Fundamental I.  

Art.  2° - 0 Projeto  Politico-Pedagógico homologado entra em vigor a 
partir do inicio do ano/período letivo de 2022. 

Reserva do Iguaçu, 31 / 03 / 2022 

MARIA TERESINHA RODRIGUES SIQUEIRA 
Secretária de Educação 

Publicado por: 
Suzana Andria 

Código Identificador:84FB5F6A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO N°02 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO N°02 

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, mantenedora 
da Escola Municipal Monteiro Lobato, no uso das atribuições legais 
conferidas pelas Deliberações n.° 02 e 03/2018 - CP/CEE/PR e pelo 
Parecer de Legalidade n° 19/2022 - NRE de Guarapuava. 

HOMOLOGA  

Art.  1° - 0 Projeto  Politico-Pedagógico da Escola Municipal Monteiro 
Lobato do município de Reserva do Iguaçu- PR com a oferta de: 
Educação Infantil de 4 e 5 anos e Ensino Fundamental I.  

Art.  2° - 0 Projeto  Politico-Pedagógico homologado entra em vigor a 
partir do inicio do ano/período letivo de 2022.  

Reserva do Iguaçu, 31 / 03 / 2022 

MARIA TERESINHA RODRIGUES SIQUEIRA 
Secretária de Educação 

Publicado por: 
Suzana Andria 

Código Identificador:A5BC4C45 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO N°03 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO N°03 

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, mantenedora 
da Escola Rural Municipal Jose de Araújo Loures, no uso das 
atribuições legais conferidas pelas Deliberações n.° 02 e 03/2018 - 
CP/CEE/PR e pelo Parecer de Legalidade n° 19/2022 - NRE de 
Guarapuava. 
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1° da Lei Municipal n° 1101 de 15 de dezembro de 2009— Estatuto do 
Magistério Público Municipal, 

RESOLVE:  

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do 
Para* ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
e dois. 

Promover a servidora Solange Rukel, matricula n° 1113/4, vinculada 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para o cargo 

de Professora com Licenciatura Plena e Pós-Graduação, 
Referência C-2, a partir de 01 de abril de 2022. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito 

Publicado por: 
Edilene Carlesso 

Código Identificador:75479D9E 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01 de abril de 2022. 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do 
Paraná, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
e dois. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito 

Publicado por: 
Edilene Carlesso 

Código Identificadon8E6613531 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
PORTARIA N° 123 DE 01 DE ABRIL DE 2022. 

Concede beneficio do Programa de Prorrogação da 
Licença-Maternidade A, servidora Joceli da Silva 
Santos Marques. 

IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito de Renascença, Estado do  
Parana.,  no uso de suas atribuições legais e nos termos do  Art.  245 da 
Lei Complementar n°016 de 10 de agosto de 2015, 

RESOLVE: 

Conceder o beneficio do programa de Prorrogação da Licença-
Maternidade à servidora Joceli da Silva Santos Marques, matricula 
n° 918/0, Auxiliar de Serviços Gerais "A", lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, no período de 03 de julho a 31 de agosto de 
2022. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do 
Paraná, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
e dois. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito 

Publicado por: 
Edilene Carlesso 

Código Identificador:A610B5D8 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
PORTARIA N° 124 DE 01 DE ABRIL DE 2022 

Retifica a Portaria n°076 de 24 de fevereiro de 2022. 

Idalir João Zanella, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Retificar a Portaria n° 076 de 24 de fevereiro de 2022, para alterar o 
período de férias da servidora Maysa  Caroline  Deola, matricula n° 
1153/3, Escriturária, lotada na Secretária Municipal de Assistência 
Social, conforme segue: 

Nome Cargo Período Aquisitivo Período de Goza 

Maysa  Caroline  Deola Escriturária 21/05/2020 a 20/05/2021 
07/03/2022 a 17/03/2022 
01/06/2022 a 19/06/2022 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
PORTARIA N° 125 DE 01 DE ABRIL DE 2022 

Promove à servidora Elcinei de Fatima Bortot Ruaro. 

IDALIR JOAO ZANELLA, Prefeito de Renascença, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 45, § 
1° da Lei Municipal n° 1101 de 15 de dezembro de 2009 — Estatuto do 
Magistério Público Municipal, 

RESOLVE:  

Promover a servidora Elcinei de Fatima Bortot Ruaro, matricula n° 
954/7, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes, para o cargo de Professora com Licenciatura Plena e Pós-
Graduação, Referência C-2, a partir de 01 de abril de 2022. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01 de abril de 2022. 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do 
Paraná, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
e dois. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito 

Publicado por: 
Edilene Carlesso 

Código Identificador:0F4E18D8 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N.° 2.237, DE 01 DE ABRIL DE 2022. 

Decreta situação emergência de saúde pública 
decorrente de infestação causada pelo mosquito 
Aedes Aegypti e dá outras providências. 

0 Prefeito Municipal de Renascença, Estado do  Parana,  IDALIR 
JOÃO ZANELLA, no uso de suas atribuições legais que  the  sio 
conferidas nos termos da legislação vigente, e 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário is ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e  di  outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 10.212, de 30 de janeiro de 
2020, que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário 
Internacional; 

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 13.331, de 23 de novembro de 
2001, que dispõe sobre a organização, regulamentação, fiscalização e 
controle das ações dos serviços de saúde no âmbito do Estado do  
Parana;  
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