
PREFETTURA D0 MUNtCtpt0 ItE RENASCET{çA

LEI N' 1823, DE 14 DE DI,ZEMBRO DE 2022

Autorizâ a celebraçâo de convênio com o

Município de Santâ lzabel do Oeste prra
transferência de recursos e redizaçõo de
procediDetrtos do Programa Parânaense de
Ampliação do Acesso aos Procedimentos
Cinirgicos Eletivos - OpeÍâ PârâÍá e dá ouirss
providências.

A Câmara Muicipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito de Renascenç4 sanciono a

seguinte,

LEI

Ara. l' Fica o Poder Executivo autorizâdo a celebrar convênio com o Município de
Santa Izabel do Oeste pam tansferência de recursos financeiros oriundos do Programa
PâraÍaense de Ampliação do Acesso aos Procedimentos Cinirgicos Eletivos - Opera Pamná.

§lo Os recursos a serem transferidos terão como origem o Fundo Estadual de Saúde
pam a finalidade pr€vista no capu, deste aÍtigo.

§2' A transferêlcia oia autorizada objetiva o cumprimento do Programa Opera
Pamná paÍa atendimento dos usu.írios do SUS residentes no Município de Renascença, nas
especialidades ciniLrgicas dos aparelhos digeíivo e genituinfuio.

Arí 2' O Termo de Convênio fÚmado entre os municípios observaÍá a legislação
aplicável aos convênios e nomativas de prestação de coftas e, ainda, as seguintes
disposições:

I - os procedimentos contemplados no Progmma Opem Paraná devem utilizar como
referência o previsto no sistema de Gercnciamento da Tabela de Prccedimentos,
Medicamento e OPMS do SUS - Siglap, acrescido do percentual de até l50olo (cento e
cinquenta por cento), conforme Resolução SESA \" l.l2T202l;

lI - a composição dos valores de pagamento do atendimento cirúrgico eletivo será
realizada considerando a linhâ de cuidâdo por especialidade, que co emplaní a realizâção do
diagnóstico, da consulta pré-operatória, do procedimenlo e do pós-operatório;

III - todos os procedimentos ciniLrgicos eletivos realizados serão aprcs€ntados nos
Sistemas de Informação Oficiais do SUS, sendo o Sistema de Informações Ambulatoriais -
SIA e Sistema de Info.mações Hospitalares Descentralizadas do SUS - SIHD, de acordo com
a modalidade de fattrmmento padrodzada;

IV os serúços a serem prestados mediante o convênio ora autorizado devem
observar as pactuações entre os Gestores do SUS, conforme o processo de Regionalização dos
Sewiços de Saúde e Deliberação Comissão Intergestorcs Regional (CIR) n" 39, de 24 de
jünho de 2022, e suâs atuatizações.
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AÉ. 3' A tansferência e aplicação dos rccu§os decoÍentes desta Lei sgrão objeto de

prcstêção de contas no Relatório de Gestão, conforme previsto na legi§lação vigente.

Art. 4' Esta Lei enta em ügoÍ na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contntuio.

Reúrsceoçâ, âos quâtorze dias do mês de dezeúbro do ano de dois Dil e vintc e

dois, 60o âno de ematrciprçâo.
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IDÁLIR JOÀO Z{NELLA

Püblhrdo Porr
Luciane Elois. Lubczyk

C,údigo rdeníÍcidoÍ:FgA7Ec2 I

Auloria a c.lêbÍação de convàio mm o Municlpio
de Sanlâ Izabel do O€sre pr.. ürnsfeÍàci. de
tffid ê nâliaçâo de procedim.nro§ do PrcgÍaln.
Pardnâensc de Ampliação do Acesso aos

Í\ocedinenlos Cirurgicos El.tivos - Opem Pârâú e
dá outrâs proúdêíciâs.

A Cámarâ Múicipâl d. Vcr.ado6 âprcvou c eq PEf.ilo de
RcÍrâsceqa sâlciom â sêguirG,

LEI

art I' Fica o Podd Execurivo etorizado a celebBr coívêtrio com o
Muni.ipio dê Súta Izabel do Oeste pM Eânsf€rênciâ de recürsos
firanceircs oÍiúdos do Prcgúa PâÍânâeüse de Ampliação do
Acesso âos Procêdimêntor Ciúrgicos Eletivos - op.râ PÀmá.
§l'Os @t'ls a scrcm trânsferidos rerâo clmo orisem o Fúdo
Estâdu.l de Sâúde pm a fimlidade psisla no .qprr deste a.tigo-

§2' A FdsfeÉâciâ ora .utorizâdÂ objetiva o cuDpÍiEato do
Progrma Op@ Parãú pm atBdimeÍio dos usuarios do SUS

Íeside es no Municipio d€ Rm.scenç4I especisli&des ciúrgicâs
dos âpârelhos dieE3tivo e geniturinádo.

Arl 2ô o Telm de Convàio firmado mtÍe os municlpios obseNará
a lcSislâçào aplicív.l áos convênios . íonnÁivas de pÍesláção de
coÍt s c. aind4 3 *guintcs di§o6içôes:
I - os proc€dimerÍos cotrtcmplados no Prcgrãrrâ Op€Ía Pamr.á devem
ürilia coDo Efqàciâ o pr.visto !o sisl€m de CerÊncidmto da
Tabel. de Procediltnlos, Mcdicmdto e OPMS ô SUS SiSrap,
âcrêscido do perceotual de até 150% (eDto e cinqudL por ceDto),
coDfome Resoluçâo SESA ío L 1272021:
lI - ! composigâo dos valorcs de pagmto do ât€odim€nto cirúrAico
eletivo seÉ rcalzada coÍsidetudo a liú. de cuidado por
espe.iâlid.d€, que @ .mphrá a Eiti2rção do diagnóstico, da
consullâ pÉ-oper.lóÍi4 do proccdimto e do És-opaatoriol
III - todos c predirnêíros ciritrgicos eláivos nátizádos seÍão
apresmlrdos nos SisleMs d. l.fomÂ!âo Oficiâis do SUS, s€ndo o
Sistcm! de Idormaçôes ÀmbulaioÍiais - SLA c Sisie@ de
Informaçôes Hospilalãres D.seDtraliadâs do SUS - SIHD, de
acordo coD â nodalidad. d. httlluerto pad$üizadâi
lY - os swiços Á s€rern pMládos medielê o convênio om
.llori2ado devem obsNsr .s pactüaçeB arÍc os G.sroE do SUS,
coníbrm. o prcces de RêBioElizçâo dos Seryiços de Seide e
DelibêBçào comissáo lnlergestoÍ6 Regioml (ClR) n' 39, de 24 de
junho de 2022, € sud atualiuçô€.

Aí.l" A bansferêúcia e aplicaçâo dos remos d.comles desta Lci
s.rno objeto de preíação dê contas no Rêlâtório de Gcstío, coDfome
previsto na legislaçâo úg.ntc.

aí.4r Esta tf,i otIâ eD vipr m d.l. de suâ public.ção, EvogÂndo-
sê ss disposiçôs d contráÍio.

Reí..ceDç& ms qüraorre dl.3 do flês de dezel[bro do rm d. doi!
lrlll e ütrte e dols,60'.m dê em[.iprçno.

|DÀLIR JOÀO Z4NELLI

Th.lia Zlppello tlo Silva
CódiAo ld.ídÍcidor:F4Á2orD5

GABINETÍ ÍIO PRÍJFEITO
LEI N" 1624, DE 14 DE DEZEMARO DE 2022

Auiori.zâ o Chefe do Podd Ex6utivo Municipal a

r€alizaÍ Telte S€letivo Sioplificldo pm contr.câçÀo
lempoÍ&ia de AuiliâÍ de S.rviços Gemis - A.

A Câm@ Municipâl de veÍeâdor€s aprovou e €u, IDAUR JOÂO
ZANELLÀ Prlfcno d. R6eensã. sac;orc a sêgüinte,

LEI:

Art 1". Fica o Pod€r Eic.utivo Münicipâl .ulorizádo, nos t rÍnos do
aÍigo 2ló, incisor lÍ . ry, ([a lri Complementü n" 016, dê l0 de
agosto de 2Ol5 a íealizrr Te§te Selêtivo Simplificado pe @nüntaçào
r.mporâria de 03 (três) Auiliâffi de SeryiçG C@is - A. ben com
formâção de cadasno reseN4 pm aúmdêr íeessidâdes quanlo à

manutação do sêrviço públicq deconede de licençA legais. bêm

como paÉ sub§tituição dos seNidor€s €fetivos que wertualnent€
s.jd alastados nâ fot@ da lei, üsúdo atender â necesidâde dc
o(cepcioÍâl inteÍ6§c públi6-

Púigrafo rúnico. O vdcimoto, @gô honíÍiÀ dirEiios, &veÍcs c
.tribüiçõ6 sâo 6 tB!É prcvistas pa!, os câÍ8os efetiroc.

Aí.2'. Â§ coÂtÍâiações de que trÀta o àí. lo deía Lei teá a duâçào
máxima dê 12 (dose) meses, podúdo.q prorcsada por ig!âl ou

Àrí 3", O contraoo sêrá dê natEEza adDinistntiva e ep@ial. ficândo
o coDrátàdo vücuhdo so R.giDe GeÊl d. Pr.vidàcia Social.

An 4'. As d.spesâ! decoE€rtes desla l.i colEâo poÍ coria dc
dotação oÍç.l1mr,irh própria.

Art 5'. Rebg&m-se !§ disposições em contráÍio.

Árt ó'. Esta t i enrt_a co vreor trâ data de su! publieêo.

Renr.cenç., ro! qu.lorz. ilh. do Dê. d. dc,.Dbre do .Ío de doü

IDÁLIR JOÃO ZÀNELI,,A

Públicdo por:
Thalia ZáPPello d! Silvâ

Códlgo ldcDdfi 6dor:C7EE5FóD

GÁBINETE DO PR.EFEITO
LEI N'1825,D8 TI DE DEZEMBRO DE 2022

Autoúa o Chefo do Poder Executiao Mmicip.l t
r.áliâ T.ste S€letivo Simplifiedo pú coÍtraiaçâo
temporária de PrcfesoÍ dc 20 . 40 hlm.

A Câll1m MuÍicip;l d. V*adom áprcvou . eu, IDALIR .rOÁO
ZANELT-A, Prcfêito d. Rneaç4 saciono r seguiÍte,

LEI:

Art l'. Ficâ o Poder Executivo Muricipal áulo.izado, íos t.lms do
anigo 236, ircisos UI e ry, da t i Complement r n'016, de l0 de
ago§üo de 2015 a rcalia Teste S€lerivo Simplificado p@ fomaçÀo
de c5dÀtrc rêsda visdo a coúalaçâo têúponína de Professor de
20 e ,lO ho6 s@is. p@ sDbstituiçâo dos sdilom €Êtivos que
cvorüalnotc s.jM sÊsladc m fortDÂ dâ lei, üsâdo aieDd.Í a
i.c6sidâde d. .xc.pciooal intffi público.

P.rágnfo único- O vocimoto, @gâ hoúria, dirÊitos, deveÍ.s ê
atÍibuiçõs sào d m.sms ?rcvislas pam os cargos ef€rivos.

ÀrL 2'. As contútáfõ6 de qüe trâta o ú1. l' dest! L, ten a duEçào
lnüióa de 12 (dosc) r'cs6, podeído sr prcmsáda por isul ou

An 3'. o @nlÍâ!o s.râ dê nst@a dmiÍislrltiva e especial. ficando
o coíFÀlado vinculÀdo ao Regime GeÍd de PrevidêÍcia S@ial.


