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tadual;

Poder Executivo
Lei nº 19.115
Data 05 de setembro de 2017
Dispõe sobre a reformulação de órgãos e fundos
da Administração Pública Estadual e adota outras
providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
decretou e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DO INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOLOGIA DO PARANÁ
- ITCG
Art. 1º Autoriza a extinção do Instituto de Florestas do Paraná, autarquia constituída nos termos da Lei nº 17.903, de 2 de janeiro de 2014, passando
suas atribuições legais a integrar o campo de atuação do Instituto de Terras, CartoJUD¿DH*HRORJLDGR3DUDQi±,7&*
Art. 2º Os arts. 3º, 4º e 7º da Lei nº 14.889, de 4 de novembro de 2005,
passam a vigorar com a seguinte redação:
$UW2,QVWLWXWRGH7HUUDV&DUWRJUD¿DH*HRORJLDGR3DUDQi,7&*
WHPSRU¿QDOLGDGH
I - a execução da política mineral e geológica por meio da realização
das atividades de geologia de competência do Estado estabelecidas nos
incisos I e II do art. 164 da Constituição Estadual e na Lei Federal nº
12.608, de 10 de abril de 2012;
II - o planejamento e a execução da política agrária e fundiária no EstaGRQRTXHVHUHIHUHjVWHUUDVS~EOLFDVWHQGRSRU¿QDOLGDGHDFRORQL]Dção e o desenvolvimento rural do Estado do Paraná;
III - a pesquisa nas áreas fundiária, agrária e de geociências;
,9RSODQHMDPHQWRHDH[HFXomRGDSROtWLFDFDUWRJUi¿FDDHODERUDomR
do cadastro territorial rural e sua estatística imobiliária;
9±DFRRUGHQDomRGRGHVHQYROYLPHQWRGHÀRUHVWDVSODQWDGDVQR(VWDGR
do Paraná.(NR)
Art. 4º No desempenho de suas atividades, compete ao ITCG:
,±DSURSRVLomRDFRRUGHQDomRDH[HFXomRHRDFRPSDQKDPHQWRGDV
SROtWLFDVPLQHUDOHJHROyJLFDDJUiULDIXQGLiULDFDUWRJUi¿FDJHRGpVLFD
HGDVÀRUHVWDVSODQWDGDVFRP¿QDOLGDGHVRFLRHFRQ{PLFDHFDGDVWUDOGH
imóveis rurais no Estado do Paraná;
,,±DSURPRomRGDUHJXODUL]DomRIXQGLiULDHRUHRUGHQDPHQWRWHUULWRULDO
atendendo ao contido na Lei Federal nº 10.267, de 28 de agosto de 2001,
e no Decreto Federal nº 4.449, de 30 de outubro de 2002, de modo a
garantir a função social da terra, bem como a proteção dos recursos
QDWXUDLVGHDFRUGRFRPVXDGHVWLQDomRVRFLDOHFRQ{PLFDHDPELHQWDO
,,,±RVXEVtGLRDR*RYHUQR)HGHUDOQDVDo}HVJHROyJLFDVDJUiULDVIXQGLiULDVHGDVÀRUHVWDVSODQWDGDVQR(VWDGRGR3DUDQi
,9 ± D LPSODQWDomR D DGPLQLVWUDomR H D PDQXWHQomR GR FDGDVWUR GH
imóveis rurais;
9±DPDQXWHQomRHDDWXDOL]DomRGRFDGDVWURGRPLQLDOGR(VWDGRGR
Paraná;
9,±DH[HFXomRGHOHYDQWDPHQWRVHGHPDUFDo}HVGHWHUUDVGHGRPtQLR
público ou particular para embasar a regularização fundiária e o reordenamento territorial;
9,,±DUHJXODUL]DomRIXQGLiULDGDVWHUUDVGHYROXWDVHVWDGXDLVDSOLFDQdo-se, no que couber, as disposições da Lei nº 7.055, de 4 de dezembro
de 1978, e demais legislações pertinentes;
9,,,±GDUVXSRUWHWpFQLFRSDUDDGH¿QLomRGRVOLPLWHVGRVPXQLFtSLRV
do Estado e dos distritos municipais demarcando com divisas claras e
precisas, de modo a garantir a organização da divisão político-administrativa do Paraná, a eliminação ou prevenção de litígios;
,; ± D SURPRomR D QRUPDWL]DomR R SODQHMDPHQWR D FRRUGHQDomR H
a execução das atividades nas áreas de fotogrametria, sensoriamento
UHPRWR PDSHDPHQWRV OHYDQWDPHQWRV WRSRJUi¿FRV H DGHQVDPHQWR GH
UHGHVJHRGpVLFDVHGHQLYHODPHQWRGHSUHFLVmR
;±DHODERUDomRDSURPRomRHDH[HFXomRGR3ODQR&DUWRJUi¿FR(V-

;,±RDFRPSDQKDPHQWRGDSURGXomRFDUWRJUi¿FDGR(VWDGR]HODQGR
SRUVXDTXDOLGDGHHSURSULHGDGHWpFQLFRRSHUDFLRQDO
;,,±DFULDomRHDPDQXWHQomRDWXDOL]DGDGR6LVWHPDGH,QIRUPDo}HV
&DUWRJUi¿FDVH)LVLRJUi¿FDV2¿FLDLVGR(VWDGRGR3DUDQiFRQVWLWXtGR
SRULQYHQWiULRGHSURGXWRVFDUWRJUi¿FRVHJHRJUi¿FRVPDSRWHFDGHGDGRVFDUWRJUi¿FRVJHRJUi¿FRVGDGRVDHURIRWRJUDPpWULFRVGHVHQVRULDPHQWRUHPRWRHGHHVWUXWXUDVJHRGpVLFDVYLVDQGRDWHQGHUDRVyUJmRVGD
Administração Pública e ao público em geral;
;,,,±DSURPRomRDFRRUGHQDomRHDH[HFXomRGR=RQHDPHQWR(FROyJLFR (FRQ{PLFR GR (VWDGR GR 3DUDQi EHP FRPR D PDQXWHQomR D
atualização e a promoção da atualização do seu acervo em parceria com
as diversas instituições municipais, estaduais e federais;
;,9±DHODERUDomRHDDWXDOL]DomRGR$WODVGR(VWDGRSDUDVXEVLGLDU
com informações o desenvolvimento do Estado;
;9±DSUHVWDomRGHDVVLVWrQFLDWpFQLFDQDiUHDGHDWXDomRDRVGHPDLV
órgãos da administração;
;9, ± D PDQXWHQomR GH LQWHUFkPELR FRP RUJDQL]Do}HV UHVSRQViYHLV
pela aquisição e comercialização de imagens de sensores remotos, objetivando a manutenção e atualização de acervo;
;9,,±RGHVHQYROYLPHQWRRDSRLRDSHVTXLVDVDSOLFDGDVHFLHQWt¿FDV
QDV iUHDV GH FDUWRJUD¿D VHQVRULDPHQWR UHPRWR JHRGpVLD VLVWHPD GH
LQIRUPDo}HVJHRJUi¿FDVHJHRORJLD
;9,,,±RIRUQHFLPHQWRGHHPEDVDPHQWRWHFQROyJLFRjVSROtWLFDVFDUWRJUi¿FDHIXQGLiULDGR3DUDQiVXEVLGLDQGRRVGHPDLVVHWRUHVHVWDGXDLV
TXHUHTXHUHPFDUWRJUD¿DGHSUHFLVmRLQIRUPDo}HVPXOWLWHPSRUDLVHGH
cadastro de propriedades rurais;
;,;±RGHVHQYROYLPHQWRGHSHVTXLVDHH[SHULPHQWDomRGLUHFLRQDGDV
aos ocupantes das áreas objeto de regularização fundiária, com vistas ao
atingimento de sua sustentabilidade assim como propor modelos estáveis de desenvolvimento para o reordenamento territorial;
;;±DSURSRVLomRSDUDDFHOHEUDomRGHDFRUGRVFRQYrQLRVHFRQWUDWRV
com entidades públicas e particulares, nacionais e estrangeiras, visando
jSHVTXLVDGHPpWRGRVRGHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFRHjH[HFXomRGH
WUDEDOKRVFDUWRJUi¿FRVJHRGpVLFRVGHVHQVRULDPHQWRUHPRWRGHJHRSURFHVVDPHQWRPDSHDPHQWRJHROyJLFRHJHRWpFQLFRJHRFRQVHUYDomRH
SURGXomRGHÀRUHVWDVSODQWDGDVGHIRUPDVXVWHQWiYHO
;;,±DSURPRomRHRLQFHQWLYRGDSHVTXLVDGRVRORHVXEVRORHRDSURveitamento adequado dos recursos minerais do Estado do Paraná;
;;,, ± D SURGXomR R UHVJDWH R DUPD]HQDPHQWR H D GLVSRQLELOL]DomR
de informações geológicas básicas e temáticas sobre o território paranaense;
;;,,,±DLGHQWL¿FDomRHRPDSHDPHQWRGDViUHDVGHULVFRJHROyJLFRHDUHDOL]DomRGHHVWXGRVGHLGHQWL¿FDomRGHDPHDoDVVXVFHWLELlidades e vulnerabilidades, em articulação com os demais entes da
Federação;
;;,9±DUHDOL]DomRGHSHVTXLVDVUHODFLRQDGDVFRPIHQ{PHQRVQDWXUDLV
ligados à terra, considerada a diversidade geológica, visando fornecer
subsídios para o gerenciamento do uso e ocupação racional do solo peODVGLIHUHQWHVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDV
;;9±RLQYHQWiULRDTXDQWL¿FDomRDFODVVL¿FDomRHDGLYXOJDomRGR
SDWULP{QLRJHROyJLFRGR(VWDGRGR3DUDQiVXEVLGLDQGRDIRUPXODomRGH
políticas de geoconservação;
;;9,±RDSRLRjFULDomRHjJHVWmRGHSURJUDPDVGHWUHLQDPHQWRFDSDFLWDomRSHVTXLVDHDVVLVWrQFLDWpFQLFDSDUDDLPSOHPHQWDomRGHÀRUHVWDV
plantadas e a exploração dos seus subprodutos e seu processamento e
H[SORUDomRGHVHUYLoRVUHIHUHQWHVDRUHÀRUHVWDPHQWR
;;9,,±DFULDomRHDPDQXWHQomRGRVLVWHPDGHLQIRUPDo}HVGDVÀRUHVtas plantadas, incluindo a sistematização da gestão de dados, informao}HVWpFQLFDVOHJDLVHFRQ{PLFDVHGXFDWLYDVGDDWLYLGDGHDJURÀRUHVWDO
visando à agregação de valor aos produtos e disponibilizando informao}HVVREUHRVEHQHItFLRVGDVÀRUHVWDVSODQWDGDVSDUDDVRFLHGDGH
;;9,,, ± D SURPRomR D FRRUGHQDomR H D H[HFXomR GRV SURJUDPDV H
SURMHWRV GR VHWRU GH ÀRUHVWDV SODQWDGDV YLVDQGR j DPSOLDomR GD EDVH
ÀRUHVWDOSURGXWLYDFRPrQIDVHDTXHOHVYROWDGRVjLQFRUSRUDomRGRFRPponente arbóreo nos sistemas tradicionais de produção, envolvendo a
DJULFXOWXUDIDPLOLDURDJURQHJyFLRHRVHWRULQGXVWULDOÀRUHVWDOQRFRQtexto do desenvolvimento rural sustentável;
;;,; ± R DSRLR jV Do}HV GH DGHTXDomR DPELHQWDO GH FHUWL¿FDomR GH
sistemas de produção e de pagamento por serviços ambientais em propriedades rurais, visando ao controle das mudanças climáticas;
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;;;±DH[HFXomRGHRXWUDVDWLYLGDGHVFRUUHODWDV 15
Art. 7º Constituem receitas do ITCG:
,  FUpGLWRV RUoDPHQWiULRV TXH OKH VHMDP FRQVLJQDGRV SHOR
2UoDPHQWR *HUDO GR (VWDGR RX GD 8QLmR RX GRV PXQLFtSLRV FUpGLWRV
especiais, transferências e repasses que lhe forem deferidos;
II - auxílios, doações, legados, subvenções federais, municipais e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado,
nacionais e internacionais;
III - recursos provenientes de acordos, convênios, ajustes ou contratos
celebrados com pessoas de direito público ou privado, nos termos da
legislação vigente;
,9UHQGDVSDWULPRQLDLVRSHUDo}HV¿QDQFHLUDVHMXURV
V - saldos de exercícios encerrados;
VI - remuneração por serviços prestados e administração de fundos e
verbas que lhe sejam destinadas legalmente;
VII - recursos provenientes da arrecadação da taxa de transferência de
áreas legitimadas e incorporadas com o estipulado nos arts. 27 e 31 e no
inciso III do art. 33, todos da Lei nº 7.055, de 4 de dezembro de 1978;
VIII - a transferência dos recursos atualmente alocados no Instituto Ambiental do Paraná - IAP, por conta da atividade de cobrança de taxas
referente à regularização fundiária;
IX - cota pertencente ao Estado do Paraná da Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM, na sua totalidade;
;LPSRUWkQFLDVRULXQGDVGDDOLHQDomRGHEHQVHGLUHLWRVQDIRUPDGD
OHJLVODomRHVSHFt¿FD
XI - rendas decorrentes da comercialização de sua produção da área
ÀRUHVWDO
XII - outras rendas de qualquer natureza.

Art. 3º 2SDWULP{QLRRVVDOGRV¿QDQFHLURHRUoDPHQWiULRHRVHPSUHJDGRVGR,QVWLWXWRGH)ORUHVWDVGR3DUDQi¿FDPWUDQVIHULGRVSDUDR,7&*
§ 1º Ao ITCG cabe a responsabilidade de administrar os bens móveis,
imóveis e ativos de que trata o caput deste artigo, promovendo a preservação dos
ativos transferidos, a regularização das áreas não regularizadas e realizando os
procedimentos necessários à alienação desses ativos na forma da legislação vigente, revertendo o resultado apurado ao Estado do Paraná.

YRVHPHWDVHVWUDWpJLFDVUHDOL]DQGRRVHXGHVGREUDPHQWRQRkPELWRGDUHVSHFWLYD
Diretoria, bem como planejar, organizar e supervisionar os planos setoriais dos
Departamentos sob sua subordinação;
,, $VVHVVRU 7pFQLFR DVVHVVRUDU D 'LUHWRULD QR GHVHPSHQKR GH VXDV
atividades;
III - Chefe de Departamento: planejar, organizar, coordenar, dirigir e
controlar as ações necessárias à consecução dos objetivos da unidade, de acordo
com as políticas e diretrizes da autarquia, as orientações do Diretor da área e o
previsto no Regulamento da entidade.
CAPÍTULO II
DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE
Art. 7º O art. 3º da Lei nº 14.603, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar
com a seguinte redação:
$UW&DEHUiDRyUJmRR¿FLDOGHLPSUHQVDGR(VWDGRRJHUHQFLDPHQWR
GDV GLYXOJDo}HV R¿FLDLV HP FXPSULPHQWR GD UHJUD JHUDO LPSRVWD SRU
esta Lei, competindo ainda:
,±HGLWDULPSULPLUHGLVWULEXLURV'LiULRV2¿FLDLVHQHOHVYHLFXODUDV
publicações determinadas por lei, de natureza pública e privada;
,,±PDQWHUSDUTXHJUi¿FRSUySULRSDUDH[HFXomRGRVVHUYLoRVJUi¿FRV
necessários aos órgãos e entidades da administração pública estadual;
,,,±H[HFXWDUHIRUQHFHUH[FOXVLYDPHQWHDRVyUJmRVHHQWLGDGHVS~EOLFDVHVWDGXDLVIHGHUDLVHPXQLFLSDLVRVWUDEDOKRVJUi¿FRVTXHQHFHVVLtam, percebendo pelos serviços prestados o devido pagamento;
,9±H[HFXWDUVHUYLoRVJUi¿FRVGHWHUFHLURVH[FOXVLYDPHQWHQRTXHVH
UH¿UDPjSXEOLFDomRGHHGLWDLVDYLVRVEDODQoRVHPDWpULDVGHREULJDomR
legal;
9 ± PDQWHU VRE VXD SHUPDQHQWH JXDUGD H FRQVHUYDomR HP DWULEXLomR
conjunta com o Departamento Estadual de Arquivo Público, os arquiYRV HOHWU{QLFRV UHODWLYRV DRV DWRV H GRFXPHQWRV S~EOLFRV H SULYDGRV
documentos e legado documental da Junta Comercial do Paraná, das
Secretarias de Estado, das empresas e autarquias públicas estaduais,
assegurando o acesso a qualquer interessado, pelos meios tecnológicos
mais apropriados;
9,±PDQWHUVHUYLoRGHFHUWL¿FDomRGLJLWDOHPHFkQLFRGHWRGRVRVDWRV
e documentos e privados, objeto de suas publicações;
9,,±FHUWL¿FDUSRUPHLRGLJLWDOHPHFkQLFRDSHGLGRGHTXDOTXHULQWHressado os documentos objeto de suas publicações, percebendo pelos
serviços prestados o devido pagamento;

§ 2º Os empregados regularmente contratados pelo Instituto de Florestas do Paraná sob regime celetista passarão a compor quadro especial em extinção
do ITCG, mantidos os direitos adquiridos.

9,,,±SUHVWDUVHUYLoRVGHFHUWL¿FDomRGLJLWDOSDUDRV3RGHUHV([HFXWLYR
Legislativo e Judiciário da União, Estados e Municípios, e demais entidades de interesse público;

Art. 4º O ITCG sucederá o Instituto de Florestas do Paraná em todos
os seus direitos e obrigações, incluindo mas não se limitando aos convênios, conWUDWRVHDo}HVMXGLFLDLVHPTXH¿JXUHFRPRSDUWHDVVLVWHQWHRSRHQWHRXWHUFHLUR
LQWHUHVVDGREHPFRPRVHXSDWULP{QLRHWRGRHTXDOTXHUDWLYRRXSDVVLYRSUHVHQWH
ou futuro.

,;±SURYLGHQFLDUDDWXDOL]DomRGRVVHUYLoRVGHLQIRUPiWLFDGHVWLQDGRV
à publicação de atos e documentos públicos, garantindo acesso rápido
e permanente;

Parágrafo único. Os direitos e ativos de titularidade do Instituto de Florestas do Paraná que não puderem ser transferidos ao ITCG, por força de condicionantes impostas por normas federais, devem ser transferidos ao Estado do Paraná.

;±HGLWDUHLPSULPLURXWUDVSXEOLFDo}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFRWDLVFRPR
revistas, livros, cartazes, folhetos, coleções de leis e decretos, e demais
impressos de interesse dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, Estados e Municípios, e demais entidades de interesse
público;

Art. 5º Extingue os cargos de provimento em comissão de que trata o
art. 5º da Lei nº 17.903, de 2014, conforme segue:

;,±SUHVWDUVHUYLoRVGHFRPXQLFDomRGLUHWDPHQWHRXSRULQWHUPpGLR
de terceiros, ao Estado;

,±XPFDUJRGH'LUHWRU3UHVLGHQWHVtPEROR'$6
,,±XPFDUJRGH'LUHWRU$GMXQWRVtPEROR'$6
,,,±GRLVFDUJRVGH$VVHVVRUVtPEROR'$6
,9±GRLVFDUJRVGH&RRUGHQDGRUVtPEROR'$6

;,,±SURPRYHUDFDSDFLWDomRHRDSHUIHLoRDPHQWRSUR¿VVLRQDOGHVHXV
empregados; e
;,,,±GHVHPSHQKDURXWUDVDWLYLGDGHVFRPSDWtYHLVFRPVXDV¿QDOLGDGHV
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I deste artigo, compreender-seiDPDWpULDGHLQWHUHVVHGHSDUWLFXODUHVGHGLYXOJDomRREULJDWyULDQRV
MRUQDLVR¿FLDLV

V - um cargo de Supervisor, símbolo DAS-5.
Art. 6º Cria, no ITCG, os seguintes cargos de provimento em comissão
para atender às atribuições de que trata a presente Lei:
,±XPFDUJRGH'LUHWRUVtPEROR'$6
,,XPFDUJRGH$VVHVVRU7pFQLFRVtPEROR'$6
,,,±TXDWURFDUJRVGH&KHIHGH'HSDUWDPHQWRVtPEROR&
Parágrafo único. São atribuições básicas dos cargos de provimento em
comissão de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo:
I - Diretor: apoiar o Diretor-Presidente no estabelecimento dos objeti-

CAPÍTULO III
DOS FUNDOS ESTADUAIS
Art. 8º O Fundo de Atendimento à Saúde dos Policiais Militares do
Paraná deixa de ter a natureza de fundo especial de que tratam os arts. 71 a 74 da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, permanecendo como instrumento
SDWULPRQLDO H FRQWiELO SDUD RV GHPDLV ¿QV HVWDEHOHFLGRV QD /HL Q  GH 
de janeiro de 2005, com personalidade jurídica e gestão nos termos da legislação
vigente.
Art. 9º Acresce o parágrafo único ao art. 6º da Lei nº 18.573, de 30 de
setembro de 2015, com a seguinte redação:
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Parágrafo único. É vedada a destinação de novos recursos do Fundo
Estadual de Combate à Pobreza do Paraná a fundos especiais que tenham empenhado e liquidado, no exercício anterior, menos de 50% (cinquenta por cento) da
receita destinada, ressalvado o montante necessário a dar continuidade a obras
em execução.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 10. Fica a cargo das Secretarias de Estado do Planejamento e CoRUGHQDomR*HUDO±6(3/GD)D]HQGD±6HIDHGD$GPLQLVWUDomRHGD3UHYLGrQFLD
±6HDSQRkPELWRGDVUHVSHFWLYDVDWULEXLo}HVDUHVSRQVDELOLGDGHSHODIRUPXODomR
dos atos necessários ao atendimento do disposto nesta Lei.
Art. 11. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Poder Executivo proPRYHUiSRU'HFUHWRDUHYLVmRGRUHJXODPHQWRGR,7&*D¿PGHDGDSWDUDVDWULbuições afetadas por esta Lei.
Art. 12. $XWRUL]DR3RGHU([HFXWLYRDDEULUFUpGLWRVDGLFLRQDLVQR2Uçamento Fiscal, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320, de 1964, para dar
cumprimento ao disposto na presente Lei.

ao Chefe do Poder Executivo exercer a direção superior da administração estadual, inc. III do art. 87 da Constituição do Estado do Paraná, sendo que a oneração,
RXQmRGRVLPyYHLVHVWDGXDLVDXPGHWHUPLQDGR¿PS~EOLFRHVWiLQVHULGRQRVDWRV
gestão que caracterizam a administração estadual.
Esses os motivos que me levaram a vetar, parcialmente, o Projeto de
Lei em epígrafe, cujas razões submeto à apreciação dessa Assembleia Legislativa.
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração.
CARLOS ALBERTO RICHA
Governador do Estado
Excelentíssimo Senhor
Deputado ADEMAR TRAIANO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
N/CAPITAL
84234/2017
DECRETO Nº 7704

Art. 13. O art. 3º da Lei nº 14.279, de 9 de fevereiro de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:

Torna sem efeito o art. 1.º do Decreto nº
7.343, de 12 de julho de 2017, na parte que
revoga o inciso IV do art. 3º do Decreto nº 31
de 02 de junho de 2016.

Art. 3º O Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo compreenderá as seguintes categorias:
,±ORQJDPHWUDJHPXPSUrPLRDQXDO

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, incisos V e VI da Constituição Estadual,

,,±WHOH¿OPHWUrVSUrPLRVDQXDLV
Parágrafo único. Os valores das premiações de cada categoria serão estabelecidos por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo Estadual
GHDFRUGRFRPDGLVSRQLELOLGDGHRUoDPHQWiULDH¿QDQFHLUD
Art. 14. Altera a redação do art. 10 da Lei nº 11.970, de 19 de dezembro
de 1997, com a seguinte redação:
$UW26XSHULQWHQGHQWHR'LUHWRU7pFQLFRR'LUHWRU$GPLQLVWUDWLvo-Financeiro, o Procurador Jurídico e o Auditor são cargos de recrutamento amplo, todos escolhidos e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, e remunerados
nos termos do Plano de Cargos e Salários previsto no art. 19 desta Lei.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETA:

Art. 1.º Torna sem efeito o Decreto 7.343, de 12 de julho de 2017, na
parte que revoga o inciso IV do 3.º do Decreto nº 31, de 1º de janeiro de 2015,
com redação dada pelo Decreto nº 4.290, de 02 de junho de 2016.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 05 de setembro de 2017, 196º da Independência e 129º
da República.

CARLOS ALBERTO RICHA
Governador do Estado

VALDIR LUIZ ROSSONI
Chefe da Casa Civil

Art. 16. Revoga:
84270/2017

,±D/HLQGHGHMXQKRGH
DECRETO Nº 7705

,,±RSDUiJUDIR~QLFRGRDUWGD/HLQGHGHMDQHLURGH
,,,±D/HLQGHGHDEULOGH
,9±9HWDGR

Carlos Alberto Richa
Governador do Estado

Resolve designar, a partir de 28 de agosto de 2017, o servidor
MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO RG nº 7.045.869-1, para desempenhar suas funções na Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social.

Juraci Barbosa Sobrinho
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

Curitiba, em 05 de setembro de 2017, 196º da Independência
e 129º da República.

Palácio do Governo, em 05 de setembro de 2017.

Valdir Rossoni
Chefe da Casa Civil
OF/CTL/CC nº 181/2017.

Curitiba, 05 de setembro de 2017.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de acusar o recebimento do Ofício nº 192/2017-CA/
DAP, dessa Presidência, e de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,
usando da atribuição conferida pelo inciso VII do art. 87, combinado com o § 1º
do art. 71, ambos da Constituição Estadual, vetei, parcialmente, o Projeto de Lei
nº 369/2017, em razão dos motivos adiante expostos.
O Projeto de Lei em análise objetiva dispor sobre a reformulação de
órgãos e fundos da Administração Pública Estadual e adotar outras providências,
tendo o veto parcial aposto incidido sobre o inciso IV do art. 16, que objetiva
revogar o art. 2º do Decreto nº 9.288, de 30 de outubro de 2013.
O não acolhimento ao referido inciso IV decorre do fato de que a sua
inserção por emenda parlamentar viola o princípio da independência e harmonia
dos poderes, prescrito no art. 2º da Constituição Federal, na medida em que promove a revogação de norma regulamentar cuja edição compete privativamente
ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do inc. V do art. 87 da Constituição do
Estado do Paraná.


O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, incisos V e VI da Constituição Estadual e o
parágrafo único do art. 12 da Lei nº 13.667, de 5 de julho de 2002,
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&$5/26$/%(5725,&+$9$/',5/8,=526621,
Governador do Estado
Chefe da Casa Civil
FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA
Secretária de Estado da Família
e Desenvolvimento Social
84271/2017

DECRETO Nº 7706
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, incisos V e VI da Constituição Estadual e o
parágrafo único do art. 12 da Lei nº 13.667, de 5 de julho de 2002,
Resolve designar, a partir de 21 de agosto de 2017, a servidora
CRISTINA MARIA BANDEIRA, RG nº 1.023.962-1, para desempenhar suas
funções junto à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social.
Curitiba, em 05 de setembro de 2017, 196º da Independência e 129º
da República.
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FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA
Secretária de Estado da Família
e Desenvolvimento Social
84272/2017

