
PBEFEITURA DO MUNIGIPIO DE RENASGENçA

DECRETO N." 2238 DE 05 ABRIL DE 2022

Prorroga a validade do Processo Seletivo
SimpliÍicado regulamentado pelo Edital no
04012021, de 05 de março de202l.

O Prefeito Municipal de Renascenç4 Paraná, IDALIR JOÃO ZANELLA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei,

DECRETA:

Art. 1o. lo - Fica prorrogado, pelo prazo de um ano, a validade do Processo Sele-
tivo Simplificado regulamentado pelo Edital 04012021, de 05 de março de 2021 eho-
mologado através do Edital n" 070/2021-

Art.z". Revogam-se as disposições em contrário.

Art 3'. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

vinte e dois.
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Esta Portaria entra em ügor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do paraná,
aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

IDÁLIRJOÁO ZÁNELLÁ

Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código Identifi cador:D 4'l 7 1 3F 9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSN',026t2022 (IINCULADO A
DTSPENSA POR JUSTIFICATwÀ 004t2022')

CONTRÂTANTE: Município de Renascença

CONTRATADA: Auto Posto Rufatto Eireli

OBJETO: contratação emergencial de empresa para fornecimento de
Etanol, Gasolina, Diesel S-10 e Diesel 5-500 para abastecimento de
veículos oficiais da frota municipal.

VALOR TOTAL: RS 332.240,25 (trezentos e trinta e dois mil
duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centâvos).

PRAZO DE EXECUÇÃO B VICÊNCIA: até 180 dias.

DATA DE ÀSSINATURA DO CONTRATO: 05 de abril de2022.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença,05 de abril de2022.

IDALIR JOÃO ZÁNELLÁ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código IdentiÍicador:Oc3FD9CA

DEPÀRTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N" I29,DIE 05 DE ÀBRIL DE 2022

Nomeia Comissão Organizadora do Concurso
Público 0l/2022.

O Prefeito Mruricipal de Renascença, tro uso de suas atribuições

legais, em especial o contido no artigo 19, do Decreto n' 1509, de 05

de setembro de2Ol4,

RESOLVE:

Art. l" NOMEAR a Comissão Organizadora do Concurso público n.
Ol/2022, composta pelos seguintes servidores efetivos, sob a

presidência da primeira:

Art. 2 Esta Portaria entÍa em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

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

dois,60" ano de Emancipação.

IDÁLIRJOÃO ZÁNELLA

Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código ldentiíicador: C7 I 860E2

Prorroga a validade do Processo Seletivo
Simplificado regulamentado pelo Edital n' M0/2021,
de 05 de março de 2021.

O Prefeito Municipal de Renascença, Paraná, IDALIR JOÃO
ZANELLA, no uso das atribuições que the são conferidas pela Lei,

DECRETA:

AÉ. 1". l" - Fica prorrogado, pelo prazo de um ano, a validade do
Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo Edital 04012021,
de 05 de março de 2O2l e homologado através do Edital n' 070/2021.

Art 2". Revogam-se as disposições emcontriário.

Sen'idor Mrtríolr Cargo

Msrilia Zimemam Freese 772-2 Prceradora

Edilene Carlcsso 919-9 Lscritúária
Márciâ Câmiccia I 152-5 Odontóloga

Art. 3'. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS IIUMA}ÍOS
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Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e ünte e
dois.

IDALTR JOÃO ZÁNELLA

Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentiÍicador: 7 6 A4F5E l

DEPARTAMENTO DE RECURSOS TIUMANOS
PORTARIA N' 130 DE 05 DE ABRIL DE2O22

Concede gratificação
Dedicação Exclusiva
Franciscan.

por Tempo Integral e

ao servidor Santiago

Idalir João 7,anella, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. i6 da Lei
Municipal nn 404 de 27 de junho de I 989,

RESOLVE:

Conceder gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação
Exclusiva ao servidor Santiago Franciscan, matrícula no 67815,
Operador de Máquinas, Nível 12-E, vinculado à Secretaria
Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, percebendo um adicional
de 50Yo (cinquenta por cento) sobre o vencimento brásico, a contar de
04deabril de2022.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 04 de abril de 2022.

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

dois.

IDÁLIR JOÃO ZANELLA

Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentiÍicador:2 I 10D90E

EST{)O DO PARANÁ
PREFEITURÀ MT]NICIPAL DE RESERVÀ DO IGUAÇU

CÂMERA MUNICIPAL DE RESERVADo IGUAÇU
LEI MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL na 11621202l

SUMULÁ: Estabelece diretrtzes para a prestação de
contas de despesas com diáias, reembolso e

adiantamento de valores no ômbito do serviço
público, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Reserva do lguaçu, Estado do
Parunâ, com base no inciso V do art. 39 do Regimento Interno, em
razão da sanção tácita do Prefeito Municipal, promulga e publica a
seguinte Lei:

fut. 1" - Acrescenta dispositivos ao art. 14, da Lei Municipal 1.027, de
26 de outubro de 2018.

§1" - A prestação de contas de diária, adiantamento e reembolso
consiste em evidenciar que o agente ou o servidor público realizou a

viagem ou deslocamento realizados a serviço ou no interesse da
Administração Pública para qual solicitou a concessão.

§ 2' - Como fomra de comprovação das despesas inerentes à

concessão da diária, adiantamento ou reembolso serão apresentados
um ou mais dos seguintes documentos;

I - relatório de viagem constando, além da agenda reahzada ou serviço
realizado, o itinerrírio, assim como o relato detalhado de atividades
desenvolvidas e que teve como consequencia a concessão da verba;

II - declaração ou documento fomecido pela empresa ou
estabelecimento onde foi rcaltzada a despesa, de forma manual ou por
meio de registro eletrônico inerente à situação;

III - apresentação de documentos relacionados com o objetivo da
viagem realizada a serviço ou no interesse da Administração Pública,
a exemplo de atas de reunião, certificados de participação ou
presença, entre outros;

§3' - Em se tratando de âdiantâmento ou reembolso deverá ser

apresentado ticket eletrônico de despesa, devendo estar discriminado o

produto ou serviço consumido, os dados essenciais do

estabelecimento, bem como o preço unitário e total pago resultante da


