
PREFEITURA DO MUNIGIPIO DE RENASGENçA

LEI N' 1.772, DE 16 DB FEVEREIRO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a
desafetação e a Concessão de Direito Real de Uso de
Parte do Imóvel Urbano: Lote no 98 Remanescente A-
l-a-Z, Área Industrial.

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

LEI:

Art. 1o. Fica desafetada a área descrita nesta Lei e attoriza o Poder Executivo
Municipal a rcalizar licitação na modalidade de concorrência para efetuar a Concessão de

Direito Real de Uso, a título oneroso, à pessoa jurídica de direito privado, com área de 10.000

m2 (dez mil metros quadrados), sendo Parte do seguinte Imóvel Urbano: Lote no 98
Remanescente A-l-a-2, Arealndustrial, com área total de 55.000 m2 (cinquenta e cinco mil
metros quadrados), matrícula no 11.762, registradano Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Marmeleiro, de propriedade do Município de Renascença, avaliado em R$ 53,46
(cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) o m2 (metro quadrado), pela Comissão
Especial de Avaliação designada pelo Decreto n'222212022.

Art.2o. A empresa, a que se refere o Art. 1o, desta Lei, em contrapartida, fica obrigada
iniciar sua atividade ou ampliar suas instalações e gerar e manter, durante toda a concessão,
no mínimo 20 (vinte) empregos diretos, na nova unidade industrial, comercial ou prestadora

de serviços, preferencialmente dentre os habitantes do Município de Renascença, no pÍazo
de até 18 (dezoito) meses contados da data da liberação da ítrea pelo Poder Executivo
Municipal. A empresa é responsável ainda, pela instalação de energia elétrica, água,

destinação adequada dos resíduos, cumprimento da legislação ambiental, construção de

barracões e demais instalações necessiírias ao correto funcionamento da empresa, sempre
cumprindo a legislação pertinente ao ramo de atividade.

Parágrafo único - A empresa beneficiária desta Lei, não poderá sob hipótese alguma
paralisar suas atividades por mais de 6 (seis) meses, sem justificativa plausível, vender,
transferir, locar ou sublocar a terceiros o imóvel, nem alterar a destinação que lhe foi dada,
sob pena de ser revogada a presente Concessão, sem qualquer medida judicial.

Art. 3o. Decorrido o pÍazo de 18 (dezoito) meses, caso não seja comprovado o

cumprimento do disposto no Art.2" desta Lei, bem como as demais exigências e obrigações

a serem firmadas no termo de Concessão de Direito Real de Uso, resultará na revogaçáo da

Concessão, devendo ocorrer a consequente reversão/devolução ao Município de

Renascença, do bem recebido, com as benfeitorias existentes sobre o mesmo, sem direito a

indenizaçáo ou retenção.

Art. 4'. A empresa vencedora da licitação, se obriga a comprovar os empregos

mediante o devido registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou se for o
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proprietário, mediante comprovante de recolhimento da previdência social e enviar relatório
semestral referente ao quadro de empregados para o Poder Executivo Municipal e ao Poder
Legislativo Municipal.

Art.5o. Estando aprovada aLei, estando assinado o Termo de Concessão de Direito
Real de Uso pela empresa benefrciaria e pelo Poder Executivo Municipal, a empresa deverá
iniciar sua instalação no pra:;o máximo de 90 (noventa) dias, isso não ocorrendo, poderá
ensejar a revogação da presente Concessão, ressalvados os casos de força maior e caso
fortuito.

Art. 6o. O Poder Executivo Municipal fica obrigado a proceder à revogação da
Concessão de Direito Real de Uso, bem como tomar as medidas legais cabíveis para
desocupação do imóvel objeto desta lei, caso a empresa beneficiada venha a descumprir com
o disposto nesta Lei, bem como as regras estabelecidas no termo de Concessão de Direito
Real de Uso a ser firmado, no prazo de até 60 (sessenta) dias, após tomar conhecimento do
fato.

Art. 7o. A Concessão será formalizada em razão do interesse público, que é a geração
de empregos e renda paru o Município, com o incentivo à instalação e ampliação de
empresas, conforme disposições da Lei Orgânica do Município de Renascença, mediante
assinatura de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, precedido de licitação na
modalidade de concorrência.

Art. 8o. O prazo desta concessão é 10 (dez) anos, iniciando-se a contagem nadatada
assinatura do Termo de Concessão de Direito Real de IJso, e ao seu término poderá ser
prorrogada por iguais e sucessivos períodos, havendo concordância entre as partes.
Parágrafo único: Não havendo interesse ou concordância das partes quanto à prorrogação
da concessão, a concessionária terá direito a restituição das benfeitorias realizadas, que

tenham sido previamente autorizadas pelo Município.

Art. 9o. A revogação da presente concessão poderá ocoÍrer se as disposições desta lei
forem descumpridas pela concessionária, bem como em razáo do interesse público
devidamente comprovado, revertendo-se o imóvel ao patrimônio do Município, sem direito
a indenização ou retenção.

Art. 10. Fica o Podei Executivo Municipal autorizado a estabelecer outros encargos à

Concessionaria, desde que não contrariem o disposto na presente Lei.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Art.12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

dois.

Idalir,
P
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Concede adicional de insalubridade ao servidor
Ademir Nazario Marquezin.

Idalir João Zanella, Prefeito de Renascença, Estado do paraná, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 125, § 1., II, da Lei
Complementar n" 016 de 10 de agosto de 2015 - Regime Jurídico
Unico dos Servidores Públicos do Municipio de Renascença,

RESOLVE:

I - Conceder adicional de insalubridade ao servidor Ademir Nazario
Marquezin, portador do R.G. R.G. no 8.635.592-2 SSP/PR, inscrito
no CPF n" 046.786.009-22, Escriturário, vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde, em virtude de exercer suas atividades em local
considerado insalubre.
II - O percentual do adicional obedecerá ao Laudo Técnico das
Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e Artigo 125, § 1", II,
da Lei Complemertar n" 016 de l0 de agosto de 2015 - Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Renascença.
ilI - O adicional sení devido a partir de 16 de fevereiro de 2A22,
cessando quando da mudança do local de trabalho.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Prraná, aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e

dois.

IDÁLIR JOAO ZANELL./I
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código ldentiÍicador:E48E0628

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMÂNOS
TERMO ADITIVO AO CONTRATO TEMPORÁRIO 13I2O2I

CONTRATANTE: Prefeihua Mr.rnicipal de Renascença
CONTRATADA: Deise Rodrigues
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação
do prazo de vigência preüsto na Cláusula Segunda, do Contrato
Temporiirio.
VIGENCIA: 16 de fevereiro de 2O22 a 16 de agosto de 2022.
ASSINATURA: Idalir João Zanella - Prefeito
Deise Rodrigues - Contratada
DATA: Renascença - PR, aos quinze dias do mês de fevereiro de
2022

IDÁLIR JOÁO ZANELL.A
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código IdentiÍicador:B9BDB5 54

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARJA N " 046 DE T6 DE FEVEREIRO I)E2O22

Contrata Elisabete Maria Bello Lima para exercer o
cargo de Professora com Licenciatura Plena 20 horas
Temporário.

Idalir João Zatella, Prefeito Municipal, de Renascença, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na
Lei Municipal n" 1.747 de 29 de julho de2O2l,

RESOLVE:

Art. 1'- Contratar Elisabete Maria Bello Lima, para exercer o cargo

de Professora com Licenciatura Plena 20 horas Temporário, nível
B-1, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, em razão de

aprovaçâo no Processo Seletivo SimpliÍicado Edital n" 115, de 09 de

agosto de 2021, homologado através do Edital n' 131 de 16 de

setembro de2O21 .

Art. 2 - O prazo de contratação em caráter temporário, relacionado no
art. lo desta Portaria, iniciará em 16 de fevereiro de2022 e encerrará
em 16 de agosto de 2022, podendo ser prorrogado por igual ou
inferior período, no caso de necessidade e interesse público.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
ünte e dois.

IDALIR JOÃO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentiÍicador:D53 50286

DEPÀRTAMENTO DE RECUR§OS IIUMÂNOS
EXTRATO DE CONTRATO I}E TRABALHO TEMPORÁRIO

N'08/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: Elisabete Maria Bello Lima
OBJETO: Contrato de Trabalho para o cargo de Professor 20 hrs
temporiário.
VIGENCIA: 16 de fevereiro de 2022 a 16 de agosto ile 2022
ASSINATURA: Idalir Joáo Zanella - Prefeito
Elisabete Maria Bello Lima - Conkatada
DATA: Renascença - PR, aos dezesseis dias do mês de fevereiro de
2022.

TDALIR JOAO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentilicador:C8F4BD4D

GABINETE DO PREFEITO
LEr N" 1.772,D816 DE FEVERETRO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a

desafetação e a Concessão de Direito Real de Uso de
Parte do lmóvel Urbano: Lote no 98 Remanescente A-
| -a-2, l*ea lndustrial.

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, IDALIR JOÂO
ZANELLÀ, Prefeito de Renascença. sanciono a seguinte.

LEI:
Art. 1". Fica desafetada a área descrita nesta Lei e auto.iza o Poder
Executivo Municipal a realízar licitação na modalidade de
concorrência para efetuar a Concessão de Direito Real de Uso, a título
oneroso, à pessoa jurídica de direito privado, com area de 10.000 m'?

(dez mil metros quadrados), sendo Parte do seguinte Imóvel Urbano:
Lote no 98 Remanescente A-1-a-2, Area Industrial, com área total de
55.000 m'? (cinquenta e cinco mil mehos quadrados), matrícula n"
ll.'762, registrada no Caúório de Registro de Imóveis da Comarca de
Marmeleiro, de propriedade do Município de Renascença, avaliado
em R$ 53,46 (cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) o m'?

(metro quadrado), pela Comissão Especial de Avaliação designada
pelo Decreto n" 222212022.

AÍt. 2o. A empresa, a que se refere o Art. 1o, desta Lei, em
contrapartida, fica obrigada iniciar sua atividade ou ampliar suas

instalações e gerar e manter, durante toda a concessão, no mínimo 20
(vinte) empregos diretos, na novâ unidade industrial, comercial ou
prestadora de serviços, preferencialmente dentre os habitantes do
Município de Renascença, no prazo de até l8 (dezoito) meses

contados da data da liberação da área pelo Poder Executivo
Municipal. A empresa é responsável ainda, pela instalação de energia

elétrica, água, destinação adequada dos resíduos, cumprimento da

legislação ambiental, construção de barracões e demais instalações

necessárias ao correto funcionamento da empresa, sempre cumprindo
^ l^;-l--ã^ ãa#i6ênfê rle atirzir{ade
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Parágrafo único - A empresa beneficiária desta Lei, não poderá sob
hipotese alguma paralisar suas atividades por mais de 6 (seis) meses,
sem justificativa plausível, vendeq transfeú, locar ou sublocar a
terceiros o imóvel, nem alterar a destinação que lhe foi dada, sob pena
de ser revogada a presente Concessão, sem qualquer medidajudicial.

Art. 3o. Decorrido o prazo de 18 (dezoito) meses, caso não seja
comprovado o cumprimento do disposto no Art. 2" desta Lei, bem
como as demais exigências e obrigações a serem firmadas no termo de
Concessão de Direito Real de Uso, resultará na revogação da
Concessão, devendo ocorrer a consequente reversão/devolução ao
Município de Renascença, do bem recebido, com as benfeitorias
existentes sobre o mesmo, sem direito a indenização ou retenção.

Art.4o. A empresa vencedora da liciiação, se obriga a comprovar os
empregos mediante o devido registro em Carteira de Trabalho e

Preüdência Social - CTPS ou se for o proprietário, mediante
comprovante de recolhimento da previdência social e enviar relatório
semestral referente ao quadro de empregados para o Poder Execuúvo
Municipal e ao Poder Legislativo Municipal.

Art. 5'. Estando aprovada a Lei, estando assinado o Termo de
Concessão de Direito Real de Uso pela empÍesa beneficiária e pelo
Poder Executivo Municipal, a empresa deverá iniciar sua instalação
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, isso não ocorrendo, poderá
ensejar a revogação da presente Concessão, ressalvados os casos de
força maior e caso forhrito.

Aú. 6'. O Poder Executivo Municipal fica obrigado a proceder à
revogação da Concessão de Direito Real de Uso, bem como tomar as

medidas legais cabíveis para desocupação do imóvel objeto desta lei,
caso a empresa beneficiada venha a descumprir com o disposto nesta
Lei, bem como as regras estabelecidas no termo de Concessão de
Direito Real de Uso a ser firmado, no prazo de até 60 (sessenta) dias,
após tomar conhecimento do fato.

Ârt, 7". A Concessão será formalizada em Íazão do interesse público,
que é a geração de empregos e renda para o Município, com o
incentivo à instalação e ampliação de empresas, conforme disposições
da Lei Orgânica do Município de Reuascença, mediante assinahrra de
Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, precedido de licitação
na modalidade de concorrência.

Art. 8'. O prazo desta concessão é 10 (dez) anos, iniciando-se a

contagem na data da assinatura do Termo de Concessão de Direito
Real de Uso, e ao seu término podefií ser prorogada por iguais e

sucessivos períodos, havendo concordância entre as partes.
Parágrafo único: Não havendo interesse ou concordância das partes
quanto à prorrogação da concessão, a concessioniíria terá direito a

restituição das benfeitorias realizadas, que tenham sido previamente
autorizadas pelo Município.

Art. 9'. A revogação da presente concessão poderá ocorrer se as

disposições desta lei forem desicumpridas pela concessionária, bem
colno em razão do interesse público devidamente comprovado,
revertendo-se o imóvel ao patrimônio do Município, sem direito a

indenização ou retenção.

Aú. 10. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer
outros encaÍgos à Concessioniária, desde que não contrariem o
disposto na presente Lei.

Art. I l. Revogam-se as disposições em contrário.

AÍt 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois
milevinteedois.

IDALIR JOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código ldentiÍicador:FFODC27C

GABINETE DO PREFEITO
LEI N" 1.173,D8,16 DE FE\'EREIRO DE 2022

Ratifica a Primeira Alteração e Consolidação do
Protocolo de Intenções do CONSUD - Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, e dá ouhas
providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito de
Renascenç4 satrciono a seguinte,

LEI:

Art. 1o Fica ratificado em todos os seus termos a Primeira Alteração e

Consolidação do Protocolo de Intenções do CONSUD - Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Sudoeste aprovado na Assembleia
Geral de Prefeitos realizada nos dias2610612020 e 1910512021.

Art. 2o Faz parte desta Lei o conteúdo do referido documento,
independentemente de transcrição, autorizando-se o Chefe do Poder
Executivo Municipal a promover, posteriormente, a celebração do
respectivo contrato de consórcio público e dernais atos necessários
para a perfeita execução das alterações.

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.

^rt. 
4' Esta Lei entrará em vigor na data de zua publicação.

Renascença, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois
milevinteedois.

IDALIRJO.ÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
T\alia Zapp ello da Siiva

Código Identifi cador: El 47 AA6B

GABINETE DO PREFEITO
LEI N" I.774,D816 DE FEVEREIRO DE 2022

Concede revisão geral anual aos Sewidores Públicos
Municipais e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito de

Renascença, sanciono a seguinte,

LEI:

AÉ. l' Fica concedida a revisão geral anual aos Servidores Públicos
Municipais do Poder Executivo, de que trata o artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal, na ordem de lO,O6Yo (dez inteiros e seis
centésimos por cento) sobre os níveis vigentes, confonne variação
acumulada pelo IPCA dos últimos 12 (doze) meses.

Parágrafo único. A revisão será concedida aos Servidores Públicos
Municipais do Regime Estatutririo, ativos, inativos e pensionistas,
Profissionais do Magistério, Empregados Públicos, ocupantes de

cargos comissionados e Conselheiros Tutelares.

Art. 2o Além da revisão geral anual, será concedido o aumento real de

2% (dois por cento) à todos os servidores referidos no artigo 1o.

Art. 3" A reposição de que trata o art. 1" e o aumento real referido no
art. 2o desta Lei, serão concedidos com efeito reúoativo ao dia 1o de
janeiro de2022.

Art. 4o As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas por

dotações orçamentiírias próprias, previstas no Orçamento Geral do

Município.


