
DECRETO N" 2.272, DE 16 DE AGOSTO DE 2022

Estabelece normas e critórios para Processo de
Escolha para Provimento da Função de Diretor
Escolar da Rede Municipal de Ensino e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e conforme o disposto no artigo 73, § 1o, da Lei Municipal n" 1.70712009 -Estatuto
do Magistério Público Municipal e em conformidade com o artigo 14, § 1o, inciso I, da Lei
no 14.11312020,

DECRETA:

Art. 1' A escolha do Diretor para a Escola Municipal Professora Ida Kummer - Ensino
Fundamental e Educação Infantil e do Centro Municipal de Educação Infantil Girassol, do
Município de Renascença, será realizada por suas respectivas Associações de Pais e Mestres,
sendo estas representantes legítimas da comunidade escolar, de acordo com os critérios
estabelecidos neste Decreto.

§ 1". O processo de escolha serárealízado a cada 2 (dois) anos.

§ 2". O Diretor tomaráposse no 1o dia subsequente a sua nomeação.

§ 3". A escolha de Diretor será realizada num período anterior ao início das

atividades pedagógicas da escola.

§ 4'. O mandato de Diretor será de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito para mais um
mandato.

Art. 2" Participarão do processo de escolha os membros da Diretoria da Associação
de Pais e Mestres da Escola.

Parágrafo Único - Fica impedido de participar do processo de escolha o professor
integrante da Associação de Pais e Mestres que teúa o seu nome indicado para a função.

Art. 3o Caberâà Secretaria de Educação, Cultura e Esporte a indicação do candidato que

participarâ do processo de escolhapara a função de Diretor.

Parágrafo Único - Somente poderá ser indicado como candidato o Profissional de

Educação Efetivo do Quadro Próprio do Magistério do Município de Renascenç4, que

comprove:
I - Experiência mínima docente de 02 (dois) anos, excluído o período relativo ao estágio

probatório;
II - Possuir curso superior completo na area da Educação;
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III - Não ter sido condenado por sentença penal transitada em julgada;
IV - Não ter sofrido penalidade administrativa disciplinar;
V - Ter no mínimo 06 (seis) meses de exercício na escola que pretende dirigir, atéa data

do pleito;
VI - Tenha sido considerado apto apos aprevia avaliaçao de mérito e desempenho.

Art. 4'O candidato indicado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte deverá ter
sido previamente aprovado em avaliaçao de mérito e desempenho, na qual deverá atingir no
mínimo 70 ( setenta ), dos 100 (cem) pontos possíveis.

§ 1'A avaliação de Mérito se dará por meio de Avaliação Profissional apresentada pelo
interessado que poderá alcançar 40 (quarenta) pontos, assim distribuídos:

I - Formação Profissional: Pós-graduação na área da Educação - 20 pontos;
II - Formação Específicapara Gestão Escolar - 10 pontos;
III - Participação em Cursos de Formação - 10 pontos.

§ 2' A avaliaçao de Desempenho consistirá na apresentação do Plano de Trabalho,
contendo as acões administrativas e pedagógicas a serem executadas para os dois anos de
mandato, na qual o candidato poderá alcançar 60 (sessenta) pontos.

§ 3" A avaliaçáo de mérito e desempenho será realizada na primeira quinzena do mês
de dezembro do ano que antecede o final de mandato em vigência, sendo a data, horário e

local previamente divulgados atraves de Edital, a ser expedido pela Secretearia de Educação.

§ 4" Caberá a Secretaria de Educação nomear uma comissão para julgamento,
organizaçáo e elaboração da avaliação de Mérito e Desempenho.

§ 5" O resultado da Avaliação de Mérito e Desempenho será divulgado pela Secretaria
Municipal de Educação atraves de Edital específico.

Art. 5o Será considerado eleito o candidato devidamente habilitado que obtiver a
aprovação damaioria simples dos votos dos membros da Associação de Pais e Mestres da
Escola.

Art. 6' O candidato eleito responderá pela função de diretor de acordo com o que

estabelece artigo 73, inciso I e será remunerado de acordo com o § 3" do artigo 73 e § 2" do
artigo 74, da Lei Municipal no 1.10112009 - Estatuto do Magisterio Público Municipal.

Art.7" Na vacância da função de Diretor no primeiro ano de mandato, responderâpela
função um Profissional de Educação integrante do Quadro Próprio do Magistério, designado

pelo Chefe do Poder Executivo, por um ptazo de até 120 (cento e vinte dias) dias, até que novo
processo eleitoral se realize.

Parágrafo Único - Ocorrendo vacância no 2o ano de mandato do Diretor, o chefe do

Poder Executivo designará um Profissional de Educação integrante do Quadro Próprio do

Magistério que assumirá a função até o término do mandato em curso.
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Art. 8o O Diretor eleito na forma disposta neste Decreto deverá cumprir fielmente o

Plano Pedagógico e as metas estabelecidas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 9o Perderá a função o Diretor que for condenado penalmente com sentença
transitada em julgado, ou que venha a sofrer sanção disciplinar após regular Processo
Administrativo Disciplinar, por irregularidade cometida durante o seu mandato.

Art. 10' Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de de Educação, Cultura e
Esporte.

Art. 11" Ficarevogado o Decreto n" 1.389 de25 de Fevereiro de2013.

Art.12" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogando as

disposições em contrário.
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Gabinete do Bxecutivo Municipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois
milevinteedois.

Idalir
Pre
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ASSINATURA: Idalir João Zanellt- Prefeito
Danieli Ronsoni Barbacovi - Contratada.
DATA; Renascença - PR, aos dezessete dias do mês de agosto de
2A22.

IDALIR JOAO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentiÍicador:4D5 I 91 4E

DEPARTAN{ENTO DE RECURSOS TIUMANOS
PORTARIA N' 238 DE I 7 DE AGOSTO DE 2022

Incorpora tempo de serviço prestado sob o Regime
Geral de Previdência Social para a servidora Elizabet
Pacce.

ldalir Joâo Zanella, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art.67 da
Lei Municipal n" 828 de 10/0912004 e conforme Certidão de
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS,

RESOLVE:

Incorporar ao aceryo de serviço público municipal, para fins de
aposentadoria da servidora Elizabet Paccq matrícula n' 956,3,
Professora com Licenciatura Plena e Pós Graduação, vinculada à

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o tempo de
contribuição pertencente ao Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS, num total de 277 (duzentos e setenta e sete) dias.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Nlunicipal de Renascença, Estado do
Paraná, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e

vinte e dois.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código IdentiÍicador: D7FB53D8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N'239 DE T7 DE AGOSTODF,?A22

Incorpora tempo de serviço prestado sob o Regime
Ceral de Previdência Social para a servidora Ell.z:abet

Pacce.

Idalir João Zanella, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e de conformidâde com o Art. 67 dâ
Lei Municipal n' 828 de 10i09/2004 e conforme Certidão de
Tempo de Contribuiçiio expedida pelo Instituto Nscional de

Seguro Social - INSS,

RESOLVE:

Incorporar ao acervo de serviço público municipal, para fins de

aposentadoria da servidora Elizabet Pacce, matríctla f 45219,

Professora com Licenciatura Plena e Pós Graduação, vinculada à

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o tempo de
contribuição pertencente ao Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS, num total de 2.043 (dois mil e quarenta e três) dias.

Esta Portaria entÍa em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do

Paraná, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e
vinte e dois.

TDÁLIR TOÃO ZÁNELL,4
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentificador: 6FE25639

GABINETE DO PREFEMO
DECRETO NO 2.272, DE 16 DE AGOSTO DE2O22

Df,CRETO N" 2.272, DE 16 DE AGOSTO DT.2O22

Estabelece noÍÍnas e critérios para Processo de
Escolha para Provimento da Função de Diretor
Escolar da Rede Municipal de Ensino e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e coofonne o disposto no artigo 73, § 1", da Lei
Municipal n" 1.101/2009 - Estatuto do Magistério Público Municipal
e em conformidade com o artigo 14, § 1", inciso I, da Lei no

14.113t2020,

DECRETA:

Art. 1' A escolha do Diretor para a Escola Municipal Professora Ida
Kummer - Ensino Fundamental e Educação Infantil e do Centro
Municipal de Educação Infantil Girassol, do Município de
Renascença, será realizada por suÍrs respectivas Associações de Pais e
Mestres, sendo estas representantes legítimas da comunidade escolar,
de acordo com os critérios estabelecidos neste Decreto.

§ l'. O processo de escolha será realizado acada2 (dois) anos.

§ 2'. O Diretor tomará posse no l" dia subsequente a sua nomeação.

§ 3". A escolha de Diretor será realizada num período anterior ao

início das atividades pedagógicas da escola.

§ 4". O mandato de Diretor será de 02 (dois) anos, podendo ser

reeleito para mais um mandato.

Art.2'Participarâo do processo de escolha os membros da Diretoria
da Associação de Pais e Mestres da Escola.

Parágrafo Único - Fica impedido de participar do processo de

escolha o professor integrante da Associação de Pais e Mestres que

tenha o seu nome indicado para a função.

Aú, 3" Caberá à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte a

indicação do candidato que participará do processo de escolha para a
função de Diretor.

Parágrafo Único - Somente poderá ser indicado como candidato o

Profissional de Educação Efetivo do Quadro Próprio do Magistério do
Município de Renascença, que comprove:
I - Experiência mínima docente de 02 (dois) anos, excluído o período

relativo ao estiígio probatório;
II - Possuir curso superior completo na area da Educação;
III - Não ter sido condenado por sentença penal transitada em julgada;

IV - Não ter sof ido penalidade administrativa disciplinar;
V - Ter no mínimo 06 (seis) meses de exercício na escola que
pretende dirigir, até a data do pleito;
VI - Tenha sido considerado apto após a prévia avaliaçao de mérito e

desempenho.

Aú. 4'0 candidato indicado pela Secretaria de Educação, Cultura e

Esporte deveni ter sido previamente aprovado em avaliaçao de mérito
e desempenho, na qual deverá atingir no mínimo 70 ( setenta ), dos

100 (cem) pontos possíveis.

§ 1" A avaliação de Mérito se dará por meio de Avaliação Profissional

apresentada pelo interessado que poderá alcançar 40 (quarenta)

potrtos, assim distribuídos:
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I - Formação Profissional: Pós-graduação na área da Educação - 20
pontos;
II - Formação Especifica para Gestão Escolar - 10 pontos;
III - Participaçâo em Cursos de Formação - l0 pontos.

§ 2" A avaliaçao de Desempenho consistirá na apresentação do plano
de Trabalho, contendo as acões administrativas e pedagógicas a serem
execuüadas para os dois anos de mandato, na qual o candidato poderá
alcançar 60 (sessenta) pontos.

§ 3' A avaliação de mérito e desempenho será realizada na primeira
quinzena do mês de dezembro do ano que antecede o Íinal de mandato
em vigência, sendo a data, horário e local previamente divulgados
ahavés de Edital, a ser expedido pela Secretearia de Educação.

§ 4' Caberá a Secretaria de Educação nomear uma comissão para
julgamento, organizaçáo e elaboração da avaliação de Mérito e

Desempenho.

§ 5' O resultado da Avaliação de Mérito e Desempenho será
diurlgado pela Secretaria Municipal de Educação através de Edital
específico.

Art. 5o Será considerado eleito o candidato devidamente habilitado
que obtiver a aprovação damaioria simples dos votos dos membros da
Associação de Pais e Mestres da Escola.

Art. 6' O candidato eleito responderá pela função de diretor de acordo
com o que estabelece aúigo 73, inciso I e será remunerado de acordo
com o § 3' do artigo 73 e § 2" do artigo 74, da Lei Municipal n"
l.10ll2OO9 - Estatuto do Magistério Público Municipal.

Aú. 7o Na vacância da função de Diretor no primeiro ano de mandato,
responderá pela função um ProÍissional de Educação integrante do

Quadro Proprio do Magistério, designado pelo Chefe do Poder
Executivo, por um prazo de até 120 (cento e vinte dias) dias, até que
novo processo eleitoral se realize.

Parágrafo Único - Ocorrendo vacância no 2o ano de mandato do
Diretor, o chefe do Poder Executivo designará um Profissional de
Educação integrante do Quadro Próprio do Magistério que assumirá a
função até o término do mandato em curso.

Art. 8" O Diretor eleito na forma disposta neste Decreto deverá
cumprir fielmente o Plano Pedagógico e as metas estabelecidas pela
Secretaria de Educação, Culfura e Esporte.

Art. 9o Perderá a função o Diretor que for condenâdo penalmente com
sentença transitada em julgado, ou que venha a sofrer sanção
disciplinar após regular Processo Administrativo Disciplinar, por
irregularidade cometida durante o seu mandato.

Aú. l0' Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de de
Educação, Cultura e Esporte.

ArL ll" Fica revogado o Decreto no 1.389 de 25 de Fevereiro de
2013.

AÍt. 12" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Muricipal de Renascençâ, Estado do
Paraná, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e

vinte e dois.

IDALIR JOÃO ZÁNELL,,I
Prefeito

Publicado por:
Marilía Zimermann Freese

Código ldentiÍicador: 7 4807 6D3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUÀÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
HOMOLOGAÇÃO DTSPENSA 32

IERMODE RATIFICAÇÃO
Executivo Municipal

O Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu - Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições e considerando o disposto doartigo 24, inciso
IV da Lei n." 8666193" e o pronunciamento emitido pela Assessoria
Jurídica, resolveRATIFICÀRo procedimento dedispensa de licitação
no 03212022, RAFAEL FORNARI - MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO, inscrita no CÀ[PJ: 31.267.480rc001-85, visando a:

"ÀQur§rÇÃo DE FORRO LISO 200 (JUNTA SECA) BRANCO
PARA R.EADEQUAR PREDIO DA ESCOLA PEDRO
SIQUEIRA", pelo valor tota[ de R$: 32.340.00 (trinta e dois mil.
trezentos e ouarenta reais).

Reserva do lguaçu, l7 de agosto de 2022.

MTÓRIO ÁNTUNES DE PÁULÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sueli Lima dos Santos

Código ldentiÍicador: 74FD0288

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
AVISO LTCTTAÇÃO PREGÃO ELETRONTCO 66t2022

Aviso de Licitação
Pregão Efetrônico N" 6612022
A Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu, por meio de seu
Pregoeiro Luciano Severo Bemieri, tendo em vista a Lei Federal no.

8.666193 e suas alterações, a Lei Federal n'. 10.52012002 e as Leis
Complemeotares n'. 12312006 e 147/2014, torna público que fará
realizar-se de acordo com a regulamenÍação DECRETO 10.024119 o
PREGÃO ELETRÔNICO n" 6612022, cujo objeto é a "AQUISIÇÃO
DE EQUTPAMENTOS AGRTCOLAS CONFORME CONVÊNIO
PLATAFORMA+BRASIL N" 919968/2021, QUE ENTRE SI
CELEBRÀM A UNIÃO, POR TNTERMÉOTO »O MINISTÉRIO
DA AGRICI}LTT]RÀ PECUÀRIA E
ABASTECIMENTO/IVíAPA E O MUNICIPIO DE RE§ERVA
DO IGUAÇU" sendo a licitação do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM.
TNÍCIO REC. PROPOSTA: 18i08/2022 O9:OO

FIM REC. PROPOSTA: 05 lO9 12022 O830
INÍCIO DISPUTA: A5fi9/2022 O9:OO

TIPO DE LANCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO
VALOR TOTAL DO PROCESSO RS: 210.573,59 (duzentos e dez

mil quiúentos e setenta e três reais e ciÍrquenta e nove centavos).
O Edital e seus ânexos deverão ser solicitados através do e-mail
licitacoesri@gmail.com, na sede da Prefeitura Municipal,
departamento de licitações, ou no endereço eletrônico
http ://www.reservadoiguacu.pr. gov. br/site/.

Reserva do Iguaçu - PR, 17 de agosto de2O22.

LUCIANO SEYERO BERNIERI
Pregoeiro

Publicado por:
Luciano Severo Bemieri

Crídigo Identifi cador: F 21 C4053

PREFEITURÂ MTII\ICIPAL DE RESERYA DO IGUAÇU
AVISO DE LICITÂÇÃO TRTCÃO ELETRÔNICO 6712022

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços N' 06712022


