
PREFE|TURA D0 MUNICíPI0 DE BENASCENçA

I,EI NO I.790. DE 18 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a instituição do Programa de Incentivo ao
Esporte (PIE) no Município de Renascença e dá outras
providências.

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

LEI:

Art. 1o. Fica instituído, sob a gestão da Secretaria Municipal de Educação Cultura e

Esporte, o Programa de Incentivo ao Esporte (PIE), com o objetivo de que os atletas difundam
as práticas espofiivas e representem o Município de Renascença nos campeonatos a que se
refere a presente Iei.

Art. 2o. Poderão beneficiar-se dos incentivos de que Írata a presente lei os atletas
vinculados ao Departamento de Esportes, que representem o Município em Jogos Escolares,
Jogos Abertos, bem como Campeonatos Regionais, Estaduais e Interestaduais.

Art.3'. O Município concederá aos beneficirários desta Iei, os seguintes incentivos:
I - transporte dos atletas e comissão técnica;
lI - diaria para alimentação e hospedagem;
III - custeio de uniformes e material esportivo;
IV - direito de utilização do Ginásio de Esportes Mario Nardi;
V - custeio dataxa de inscrição dos campeonatos a que se refere o arligo 2o desta lei.

§1'Os serviços de que tratam os incisos I e III do presente artigo serão contratados através
de procedimento licitatório.

§2" Não serão custeadas despesas com diárias para estadia e alimentação quando estas já
estiverem inclusas no valor da inscrição ou quando ofertados gratuitamente pela entidade
or ganizadora da competi ção.

§3" O valor máximo que será pago a título de diária será cle R$ 100,00 (cem reais) por atleta
e será pago mediante apresentação de notas fiscais das despesas de alimentação e hospedagem,
bem como do comprovante de participação na competição.

§4' O ressarcimento das despesas das diárias será efetivado em conta bancária de
titulaÍidade do beneficiário.

§5" O pagamento da taxa de inscrição será pago mediante apresentação de nota fiscal
emitida pela entidade promotora do evento.
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Art. 4". Nos eventos realizados no território municipal, poderá ser disponibilizado pelo
Município:

I - espaço fisico, máquinas, ambulâncias, veículos e equipamentos;
II - tendas, barracas e banheiros químicos;
III - trofeus, medalhas ou similares destinados à premiação ou mérito de participação;

IV - custei o da arbitragem dos jogos.

§1" Os bens e serviços referidos no presente artigo serão contratados através de

procedimento licitatório.

§2' Os incentivos previstos neste afiigo estão condicionados à abertura do evento à toda

comunidade em igualdade de condições.

Art. 5o Como contrapartida, o atleta deverá divulgar o apoio institucional do Município
nos uniformes e demais materiais de divr-rlgação, bem como ceder o direito de imagem ao

Município de Renascença.

Art. 6o A concessão dos incentivos relativos ao Programa de Incentivo ao Esporte (PIE)

não gera qualquer vínculo empregatício entre os seus beneficiários e o Município de

Renascença.

Art. 7o As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação orçamentiíria

própria, limitadas à disponibilidade de recursos financeiros.

Art. 8' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposigões em

contrário.

Renascença, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.
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DEPARTÂMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N" 175 DE 25 DE MAIO DE2O22

Rescinde o contrato do servidor Franciano de
Oliveira dos Santos.

Idalir João Za'nellq Prefeito de Renascençq Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Rescindir a pedido o contrato do servidor Franciano de Oliveira dos
Santos, matrícula f 126012, ocupante do cargo de Motorista 40
horas Temporário, vinculado à Secretaria Municipal de Obras,
Viação e Urbanismo, a partir desta data.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos vinte cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e

vinte e dois.

IDALIRJOÃO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código Identifi cador: 6D896212

DEPARTAMENTO DE RECURSOS I{UMAIIOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N'093 DE 25 DE MAIO DE 2022

L O Prefeito do Município de Renascença, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal n" 77'16
de 09.12.2009, alterada pela Lei Municipal n' 1666 de 28 de fevereiro
de 2020, Lei Municipal n" 1213 de 08.09.2011, a Lei Municipal no

1 7 7 6, de 1 6 de fevereiro de 2022, Edital n' 079 /2022, CONVOCAR o
candidato abaixo relacionado para que no dia seguinte ao da presente
convocação compareça no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura de Renascença para assumir a vaga e assinar o contrato:

Cargo: MOTORISTA TEMPORÁRIO

2. O candidato convocado de acordo com a ordem de classificaçâo
devení apresentar-s€ no dia seguinte ao da convocação pata assumir a

vaga e assinar o contrato, no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura de Renascença, munidos dos seguintes documentos:

2.1- Fotocópia dos documentos abaixo, juntamente com os seus
originais:
I - Cédula de Identidade
II _ CPF
III - Título de Eleitor
lV - Carteira de Trabalho
V - Número de Inscrição no PISIPASEP
VI - Certidão de nascimento/casamento
VII - Certidão de nascimento e CPF de filhos menores de 2l anos e
dependentes (conjugue, companheira .......)
VIII - Comprovante oficial de abeúura de conta corrente junto ao

Banco do Brasil, contendo a ag&lcia e o número da conta.
IX - Comprovante de escolaridade exigida para o cargo
X- Comprovante de residência
XI- Carteira Nacional de Habilitação - categoria C

2.2 - Originais dos documentos relacionados a seguir:

I - 0l foto 3X4 recente
II - Declaração de acúmulo de cargo, em formulário próprio'

fomecido pelo Departamento de Recursos Humanos de que não

Classificaçâo Noúe Poútusção tr'utl
l" IIEDER ANIONIETII I9,00

acumula cargo, emprego ou funçâo pública, nem recebe beneficio
proveniente de RGPS ou RPPS.
III - no caso de acúmulo legal (conforme o que é contemplado no
artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e no artigo 27,inciso
XVI da Constituição do Estado do Pmaná), à declaração mencionada
no Inciso II, deve ser anexado documento de carga horária semanal de
habalho, com informação dos horários 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
tenha residido nos últimos cinco anos (expedida, no máximo, há três
meses de sua apresentação).
VI - Certidão de Quitação Eleitoral.

2.3 - As declarações a que se referem os Incisos 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.

3 - O candidato convocado para o cargo de Motorista, deveú realizar
os exames abaixo relacionados para a obtenção do Atestado de Saúde
Ocupacional:

I - Acuidade visual para longe
II - ECG Eletrocardiograma
III - EEG Eletroencefalograma
fV - Espirometria
V - Hemograma completo
VI - Raio X Torax PA
VII - Audiometria
VIII- Exame toxicológico de larga janela de detecção (180 dias) a

partir de amostras de queratina (cabelo ou pelo).

3.1- No ato da apresentação dos documentos â que se refere o AÍigo
2o deste Edital, o candidato receberá uma guia de encaminhamento
para a realização do Exame Clinico, com a informação do locai e

horiirio do exame.

4. Não ocorrendo a apresentação, o candidato será considerado
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, poderá uma única
vez, ser incluído no final da relação dos Candidatos classificados,
desde que requeira este reposicionamento.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e

vinte e dois.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Publicado por:
Tbalía Zappello da Silva

Código Identifi cador: 7EE7 07 86

Dispõe sobre a instituição do Programa de lncentivo
ao Esporte (PIE) no Município de Renascença e dá

outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito de

Renascença, sanciono a seguinte,

LET:

Art. l'. Fica instituido, sob a gestão da Secretaria Municipal de

Educação Cultura e Esporte, o Programa de Incentivo ao Esporte
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(PIE), com o objetivo de que os atletas difundam as práticas
esportivas e representem o Município de Renascença nos

campeonâtos a que se refere a presente lei.

Art, 2". Poderâo beneficiar-se dos incentivos de que trata a presente

lei os atletas vinculados ao Departamento de Esportes, que

representem o Município em Jogos Escolares, Jogos Abertos, bem
como Campeonatos Regionais, Estaduais e lnterestaduais.

Art. 3'. O Mnnicípio concederá aos beneficiários desta lei, os
seguintes incentivos:
I - transporte dos atletas e comissão técnica;
II - dirária para alimentação e hospedagem;
III - custeio de uniformes e material esportivo;
IV - direito de utilização do Ginásio de Esportes Mario Nardi;
V - custeio da taxa de inscrição dos campeonatos a que se refere o
artigo 2o desta lei.

§1" Os serviços de que tratam os incisos I e III do presente aÍigo
serão contratados através de procedimento licitatório.

§2' Não serão custeadas despesas com dirÍrias para estadia e

alimentação quando estas já estiverem inclusas no valor da inscrição
ou quando ofertados gratuitamente pela entidade organizadora da
competição.

§3" O valor na:iximo que seú pago a útulo de diária será de RS 100,00
(cem reais) por atletâ e será pago mediante apresentação de notas
Íiscais das despesas de alimentação e hospedagem, bem como do
comprovante de participação na competição.

§4" O ressarcimento das despesas das diárias seá efetivado em conta
bancária de titularidade do beneficiário.

§5o O pagamento da taxa de inscrição será pago mediante
apresentação de nota fiscal emitida pela entidade promotora do
evento.

Aú. 4o. Nos eventos realizados no território municipal, podeú ser

disponibilizado pelo Muaicípio :

I - espaço fisico, mríquinas, ambulâncias, veículos e equipamentos;
I[ - tendas, banacas e banheiros químicos;
III - trofeus, medalhas ou similares destinados à premiação ou mérito
de participação;
IV - custeio da arbitragem dos jogos.

§1" Os bens e serviços referidos no presente artigo serão contratados
através de procedimento licitatório.

§2' Os incentivos previstos neste artigo estão condicionados à

abertura do evento à toda comunidade em igualdade de condições.

Art. 5" Como contrapartidq o atleta deveú divulgar o apoio
institucional do Município nos uniformes e demais materiais de

divulgação, bem como ceder o direito de imagem ao Município de
Renascença.

Aú. 6" A concessão dos incentivos relativos ao Programa de
Incentivo ao Esporte (PIE) não gera qualquer vínculo empregatício
entre os seus beneficiários e o Munícípio de Renascença.

Art. 7' As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da

dotação orçamentária própria, limitadas à disponibilidade de recursos

financeiros.

Art. 8'Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Renascençg aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e

vinte e dois.

IDÁLIRJOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código ldentiÍicador:C5089 I 0D

ESTADODOPARANÁ
PREFEMURA MUNICIPAL DE RISERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MI]MCIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXONERA MARCOS PADILHA

DECRETO No: O9O|2O22

SUMULA: EXONERA SERVIDOR PUBLICO.

O Prefeito do Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1" - Fica exonerado o servidor MARCOS PADILHÀ brasileiro,
servidor público do Município de Reserva do lguaçu, ocupante do
cargo comissionado de Chefe de Divisão, lotado na Secretaria
Municipal de Viação, Transportes e Obras, portador da cédula de
identidade n": 128497 132 e inscrito no CPF sob no: 095.523 .479-47 .

Art. 2" - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogados as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito Municipal de Reserva do lguaçu, Estado do
Paraná, em 23 de maio de2022.

VITORIO ANTANES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele A. da Silva

Código ldentificador:2O 5 5B2CE

PREFEITURA MUMCIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
NOMEIAMARCOS PADILHA

DECRX,TO NotO9ll2022

SUMULA: NOMEIA SERVIDOR PUBLICO.

O PreGito do Municipio de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições que the são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1" - Fica nomeado o sro. MARCOS PADILHÀ brasileiro, para

ocupar o cargo Comissionado de Diretor de DepaÍtamento, lotado na

Secretaria Municipal de Viação, Transportes e Obras, portador da

cédula de identidade n": 128497132 e inscrito no CPF sotr no:

o95.523.47947.

Aú. 2' - Este Decreto entra em úgor na data de sua assinatura,
revogados as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, Estado do

Paraná, em23 demaio de2022.

VITORIO ÁNTUNES DE PÁI]LA
Prefeito Municipal

Pulrlicado por:
Graciele A. da Silva

Código ldentiÍicador:3ECEEA99

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERYADO IGUAÇU
NOMEIA RAQUEL ZA,NELLA RIBEIRO

DECRETO No: 093/2022


