
253ª feira | 22/Out/2019  - Edição nº 10548

DECRETO Nº 3.182

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, ten-
do em vista a decisão proferida nos autos de mandado de segurança n° 1.257.562-
3, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, e o contido no protocolado 
nº 16.120.490-0,

DECRETA:
Art. 1.º Torna definitiva a nomeação provisória formalizada pelo Decreto n° 9.931, 
de 23 de janeiro de 2014, de ELVIS BELINI, RG nº 89652448, PR, Inscrição n° 
12144-4, no cargo de Agente Profissional, função Administrador, do Quadro Pró-
prio do Poder Executivo – QPPE, no município de Campo Mourão.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 22 de outubro de 2019, 198° da Independência e 131° da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                         GUTO SILVA
                        Governador do Estado                                  Chefe da Casa Civil

REINHOLD STEPHANES 
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

104050/2019

DECRETO Nº 3.183

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições le-
gais e em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação 
penal nº 0021782-63.2015.8.16.0019, da 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa, con-
substanciada no protocolado nº 16.106.368-1, 

DECRETA:
Art. 1.º Declara a perda do cargo público do servidor MARCOS ROBERTO DOS 
SANTOS, RG nº 4.982.811-0, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, 2ª 
Classe, do Quadro Próprio da Polícia Civil – QPPC, da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública – SESP.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 22 de outubro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                         GUTO SILVA
                        Governador do Estado                                  Chefe da Casa Civil 

ROMULO MARINHO SOARES
Secretário de Estado da Segurança Pública

104052/2019

DECRETO Nº 3.184

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista a decisão prolatada nos autos nº 1.348.469-0, que tramitou no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como o contido no protocolado nº 
16.062.797-2, 

DECRETA:
Art. 1.º Torna definitiva a nomeação provisória formalizada pelo Decreto nº 5.520, 
de 17 de novembro de 2016, de RICARDO DE LIMA, RG nº 98656812, Inscrição 
nº 10.167-2, no cargo de Auditor Fiscal “A”, integrante da carreira de Auditor 
Fiscal da Coordenação da Receita do Estado – CRE.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 22 de outubro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                         GUTO SILVA
                        Governador do Estado                                  Chefe da Casa Civil

REINHOLD STEPHANES 
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

104053/2019

Casa Civil 
Despachos do Governador

DESPACHOS DO GOVERNADOR DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA 

16.121.199-0/19 – Of. nº 265/19 – Solicita autorização para concessão da grati-
ficação pelo exercício de encargos especiais, conforme espe-
cífica. “AUTORIZO, de acordo com a lei”.   Em 22/10/19”. 
(Enc. proc. à SECC, em 22/10/19).

15.987.799-0/19 - Of. nº 204/19 – Solicita autorização para concessão da grati-
ficação pelo exercício de encargos especiais, conforme espe-
cífica. “AUTORIZO, de acordo com a lei”.   Em 22/10/19”. 
(Enc. proc. à SECC, em 22/10/19).

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA FAMÍLIA E TRABALHO 

15.985.139-7/19 – “De acordo com os elementos de instrução constantes no PRO-
TOCOLADO n.º 15.985.139-7, aliado a relevância da ação ad-
ministrativa apresentada, e observadas às recomendações con-
tidas na Informação nº 338-2019-PRC/PGE, AUTORIZO, nos 
termos do art. 87, XVIII da Constituição Estadual; art. 1º, inc. 
VI, do Decreto nº 4.189/2016 c/c art. 12, inc. III, do Decreto nº 
3513/2016 a formalização do TERMO DE COLABORAÇÃO, 
entre o ESTADO DO PARANÁ, através da Secretaria de Esta-
do da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF e a Organização da 

Sociedade Civil – Casa de Maria – Centro de Apoio a Depen-
dentes, CNPJ/MF sob nº 81.763.161/0001-3, cujo objeto é a 
prestação de serviço de acolhimento institucional para jovens 
e adultos com múltiplas deficiências, em situação de risco pes-
soal e/ou social e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, 
sob responsabilidade do Estado e que estão em medida de pro-
teção em acolhimento institucional, com a previsão de repasse 
de recursos no importe de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil 
reais), com prazo de vigência de 12 (doze) meses. PUBLIQUE-
-SE e encaminhe-se à origem para as providências legais. Em 
22/10/19”. (Enc. proc. à SEJUF, em 22/10/19).

15.701.605-9/19 - “De acordo com as informações constantes no protocolo n° 
15.701.605-9, bem como nos termos do art. 1º, inciso VI, 
do Decreto n° 4.189/2016, AUTORIZO a formalização de 
TERMO DE FOMENTO entre o Estado do Paraná, por inter-
médio da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho 
- SEJUF, e o Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Oriente, 
a fim de atender 22 (vinte e duas) crianças e adolescentes 
portadores de Deficiências Múltiplas por meio do programa 
Qualificar: Ampliação e Garantia de Qualidade de Vida para 
Crianças e Adolescentes com Deficiências Múltiplas, no va-
lor de R$ 1.599.183,98 (um milhão, quinhentos e noventa e 
nove mil, centro e oitenta e três reais e noventa e oito centa-
vos), com vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 
PUBLIQUE-SE e encaminhe-se para as providências legais. 
Em 22/10/19”. (Enc. proc. à SEJUF, em 22/10/19).

SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

16.022.704-4/19 - “De acordo com os elementos de cognição constantes no 
PROTOCOLADO nº 16.022.704-4 e com base em critérios 
de conveniência e oportunidade, AUTORIZO, em caráter 
excepcional ao disposto no art. 5º do Decreto nº 2734/2015, 
o Instituto de Águas do Paraná conduzir per si os procedi-
mentos referentes a registro de preços com vistas à aquisição 
de tubos de concreto, equipamentos para processo de recicla-
gem, estrutura pré-fabricada para construção de barracão e 
caminhões a fim de atender as demandas do Instituto, consi-
derando as razões de interesse público apresentadas. PUBLI-
QUE-SE e encaminhe-se à origem para as demais providên-
cias. Em 22/10/19”. (Enc. proc. à SEDEST, em 22/10/19).

16.148.412-1/19 - “De acordo com elementos constantes no PROTOCOLADO 
nº 16.148.412-1, EXCEPCIONALIZO as regras admi-
nistrativas previstas no art. 14, §1º, I, II e III do Decreto nº 
2.428/2019, visando atender as necessidades do INSTITUTO 
DAS ÁGUAS PARANA – AGUASPR, até 31/12/2019. PU-
BLIQUE-SE e encaminhe-se para as providências legais. Em 
22/10/19”. (Enc. proc. à SEDEST, em 22/10/19).

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

15.652.304-6/19 - “De acordo com os elementos de cognição constantes 
no PROTOCOLADO nº 15.652.304-6 e nos termos da 
competência elencada no inciso III do art. 1º do Decreto 
4.189/2016, desde que atendidas as recomendações cons-
tantes na Informação nº 1414/2019-PCG/PGE, AUTORI-
ZO a abertura de Concurso Público para o preenchimento 
de 2.400 (duas mil e quatrocentos) vagas na carreira de 
Soldado da Polícia Militar do Paraná. PUBLIQUE-SE e 
encaminhe-se à origem para as demais providências. Em 
22/10/19”. (Enc. proc. à SESP, em 22/10/19).

104082/2019

RESOLUÇÃO Nº 201

O CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições,
Resolve revogar a Resolução nº 121, de 27 de agosto de 2019, da Casa Civil, na 
parte que designou SUZANA APARECIDA SAMPAIO, RG nº 7544957-7, para de-
sempenhar suas funções na Superintendência Geral de Articulação Regional – SAR.

Curitiba, 22 de outubro de 2019

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

104083/2019

RESOLUÇÃO Nº 202

O CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições,
Resolve designar o servidor PAULO HENRIQUE LAPORTE AMBRO-
ZEWICZ, RG nº 3.726.563-2, para desempenhar suas funções no Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Educacional – FUNDEPAR, a partir de 02 
de outubro de 2019, em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica 
formalizado com a Casa Civil, publicado na edição nº 10432, do Diário Ofi-
cial do Estado, de 09 de maio de 2019. 

Curitiba, 22 de outubro de 2019.


