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§1º Serão convidados a participar do Comitê Paranaense de Segurança de Barragens, instituído pelo presente Decreto, representantes das seguintes instituições:
I - Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR;
II - Companhia Paranaense de Energia – COPEL;
III - Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica – ABRAGE;
IV - Comitê Brasileiro de Barragens – CBDB/PR.
§ 2º A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil ﬁcará responsável por coordenar as
atividades do Comitê de que trata este Decreto.
§ 3º As instituições informadas neste artigo deverão nomear, formalmente por
ato próprio, em até 60 dias da publicação deste Decreto, o seu representante e
respectivo suplente.
§ 4º As informações referentes a representantes e suplentes, como nomeação ou
alteração de representante, deverão ser enviadas à Coordenadoria Estadual da
Defesa Civil mediante Ofício.
§ 5º Vislumbrada a necessidade, poderá o Coordenador Estadual da Defesa Civil
convidar outras instituições para participar do Comitê.
Art. 2º O caput do art. 6º do Decreto nº11.381, de 16 de outubro de 2018 passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º Deverão ser realizadas reuniões ordinárias, com periodicidade semestral e
com calendário pré-estabelecido.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogados os incisos I e VIII do art. 5º do Decreto nº 11.381, de 16
de outubro de 2018.
Curitiba, em 14 de setembro de 2020, 199º da Independência e 132º da República.
CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado
GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil
FERNANDO RAIMUNDO SCHUNIG
Coordenador Estadual de Defesa Civil

83198/2020

DECRETO Nº 5.671
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelos incisos V e VI do art. 87 da Constituição Estadual e tendo em
vista o contido no protocolo sob nº 16.431.885-0,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para ﬁns de desapropriação e/ou constituição de servidão administrativa de passagem pela Copel Distribuição S.A., consoante
a alíneas “b” e “c” do art. 151 do Decreto Federal nº 24.643/1934, combinado com
o Decreto-Lei nº 3.365/1941 e suas alterações, a área de terras a seguir descrita e
as benfeitorias que possam sobre ela existir, destinada à construção da Linha de
Transmissão - LT 138 kV Foz do Estrela - Palmas, situada no município de Coronel
Domingos Soares, Estado do Paraná, com as seguintes características:
I - MEMORIAL DESCRITIVO DA POLIGONAL QUE SERVE DE EIXO PARA
A LDAT 138 kV ‘FOZ DO ESTRELA - PALMAS - CAR 621780, utilizando o
DATUM SIRGAS 2000 MC -51°, VÉRTICE: SAT 96049 - Guarapuava - PR e
SAT 96026 - Chapecó - PR. LDAT 138 kV FOZ DO ESTRELA - PALMAS CAR 621780. A poligonal tem início no ponto PTC SE FOZ DO ESTRELA de
coordenadas UTM, E=410.131,209 e N=7.114.564,409. Parte com o azimute de
195°18’21” e à distância de 49,74 m até o vértice ‘MV-01’ de coordenadas UTM,
E=410.118,079 e N=7.114.516,433; Deste, segue com o azimute de 175°28’43” e à
distância de 1.593,06 m até o vértice ‘MV-02’ de coordenadas UTM, E=410.243,661
e N=7.112.928,327; Deste, segue com o azimute de 166°12’22” e à distância
de 843,54 m até o vértice ‘MV-03’ de coordenadas UTM, E=410.444,786 e
N=7.112.109,115; Deste, segue com o azimute de 179°47’17” e à distância de 962,46
m até o vértice ‘MV-04’ de coordenadas UTM, E=410.448,344 e N=7.111.146,666;
Deste, segue com o azimute de 146°09’43” e à distância de 2.129,55 m até o vértice ‘MV-05’ de coordenadas UTM, E=411.634,181 e N=7.109.377,830; Deste,
segue com o azimute de 149°36’42” e à distância de 1.327,56 m até o vértice
‘MV-06A’ de coordenadas UTM, E=412.305,739 e N=7.108.232,657; Deste,
segue com o azimute de 163°33’01” e à distância de 571,38 m até o vértice ‘MV06B’ de coordenadas UTM, E=412.467,540 e N=7.107.684,665; Deste, segue
com o azimute de 177°32’08” e à distância de 483,51 m até o vértice ‘MV-07’
de coordenadas UTM, E=412.488,330 e N=7.107.201,606; Deste, segue com o
azimute de 140°27’29” e à distância de 1.691,91 m até o vértice ‘MV-08’ de coordenadas UTM, E=413.565,472 e N=7.105.896,879; Deste, segue com o azimute
de 166°44’10” e à distância de 2.642,66 m até o vértice ‘MV-09’ de coordenadas
UTM, E=414.171,796 e N=7.103.324,712; e Deste, segue com o azimute de
163°54’36” e à distância de 1.535,16 m até o vértice ‘T94’ de coordenadas UTM,
E=414.597,257 e N=7.101.849,696.
II - A largura da faixa de segurança da poligonal acima é variável, conforme
descrição abaixo:
a) - Da SE Foz do Estrela, ponto PTC ao MV-07 + 394,20 m - Trecho metálico de
circuito duplo: Neste trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 19,00 m,
sendo 9,50 m para o lado esquerdo e para o lado direito;
b) - Do MV-07 + 432,57 m ao MV-07 + 682,16 m - Trecho metálico de circuito
duplo: Neste trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 30,0 m, sendo
15,00 m para o lado esquerdo e para o lado direito;
c) - Do MV-07 + 682,16 m ao MV-07 + 770,50 m - Trecho metálico de circuito
duplo: Neste trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 19,00 m, sendo
9,50 m para o lado esquerdo e para o lado direito;
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d) - Do MV-07 + 770,50 m ao MV-07 + 962,04 m - Trecho metálico de circuito
duplo: Neste trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 30,0 m, sendo
15,00 m para o lado esquerdo e para o lado direito;
e) - Do MV-07 + 962,16 m ao MV-07 + 1.057,02 m - Trecho metálico de circuito
duplo: Neste trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 19,00 m, sendo
9,50 m para o lado esquerdo e para o lado direito;
f) - Do MV-07 + 1.057,02 m ao MV-07 + 1.470,74 m - Trecho metálico de circuito
duplo: Neste trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 30,0 m, sendo
15,00 m para o lado esquerdo e para o lado direito;
g) - Do MV-07 + 1.470,74 m ao MV-08 + 1.600,62 m - Trecho metálico de circuito
duplo: Neste trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 19,00 m, sendo
9,50 m para o lado esquerdo e para o lado direito;
h) - Do MV-08 + 1.600,62 m ao MV-08 + 1.757,74 m - Trecho metálico de circuito
duplo: Neste trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 30,0 m, sendo
15,00 m para o lado esquerdo e para o lado direito;
i) - Do MV-08 + 1.757,74 m ao MV-08 + 1.940,29 m - Trecho metálico de circuito
duplo: Neste trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 19,00 m, sendo
9,50 m para o lado esquerdo e para o lado direito;
j) - Do MV-08 + 1.940,29 m ao MV-08 + 2.418,69 m - Trecho metálico de circuito
duplo: Neste trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 30,0 m, sendo
15,00 m para o lado esquerdo e para o lado direito;
k) - Do MV-08 + 2.418,69 m ao T94 – Trecho metálico de circuito duplo: Neste
trecho a faixa a ser considerada terá largura total de 19,00 m, sendo 9,50 m para o
lado esquerdo e para o lado direito.
III - A extensão total referente ao eixo da LDAT é de 13.830,49 m, envolvendo área
de 277.880,05 m², atingindo terrenos de propriedade atribuída a quem de direito,
situado no município de Coronel Domingos Soares, no Estado do Paraná.
Art. 2º Fica autorizada a Copel Distribuição S.A. a promover todos os atos judiciais
ou extrajudiciais que se ﬁzerem necessários à desapropriação e à constituição de
servidão administrativa de passagem de área de terras de que trata este decreto, nos
termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e suas alterações.
Art. 3º Fica a Copel Distribuição S.A. autorizada a tomar medidas judiciais para
ﬁns de imissão na posse da área descrita, invocando em juízo, quando necessário,
a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e suas alterações.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 14 de setembro de 2020, 199° da Independência e 132° da República.
CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil
83200/2020

DECRETO Nº 5.672
Institui o Plano de Apoio ao Empreendedorismo Digital
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso atribuições que lhe
conferem os incisos V e VI, do art. 87, da Constituição Estadual, tendo em vista o
disposto no art. 1º, do Decreto nº 4.259, de 18 de março de 2020, e considerando o
art. 5º, do Decreto nº 4.546, de 28 de abril de 2020, que resultou em propostas de
ações estratégicas para recuperação e retomada do crescimento econômico Estado,
DECRETA:
Art. 1º Institui o Plano de Apoio ao Empreendedorismo Digital, voltado para startups, micro empreendedores individuais (MEIs), micro e pequenos empresários,
bem como para a população em geral, visando colaborar no enfrentamento das
diﬁculdades surgidas no cenário econômico adverso criado pela pandemia decorrente da COVID-19.
Art. 2º O Plano de Apoio ao Empreendedorismo Digital será coordenado pela Casa
Civil, por meio da Superintendência Geral de Inovação – SGI, que atuará como
Secretária-Executiva e prestará o apoio administrativo necessário ao funcionamento
e à execução dos objetivos deste Plano de Apoio.
Parágrafo único. Poderão ser convidados a integrar a coordenação deste Plano de
Apoio representantes de outros órgãos e entidades da administração pública estadual.
Art. 3º O Plano de Apoio ao Empreendedorismo Digital tem os seguintes objetivos:
I - Identiﬁcar e cadastrar startups, empreendedores individuais (MEIs), micro,
pequenas e médias empresas do Estado do Paraná que necessitem de auxílio na
migração ou fortalecimento de suas vendas para o modo “online”;
II - Promover a troca de conhecimento e cooperação entre empresas privadas,
governo do Estado e associações de utilidade públicas do Paraná;
III - Prover os instrumentos de apoio necessários ao público-alvo para que o impacto
na diminuição de seu faturamento seja mitigado;
IV - Integrar e mobilizar instituições e entidades públicas e privadas para capacitar
e educar o público-alvo metodologicamente com cursos, vídeos e plataformas
especíﬁcas;
V - Promover fomento à cultura do modelo de venda online no Estado do Paraná.
Art. 4º O Plano de Apoio ao Empreendedorismo Digital, por meio de sua Coordenação, poderá criar Grupos de Trabalho temáticos para prover os subsídios técnicos
necessários ao exercício de seus objetivos estratégicos.
§ 1º Os Grupos de Trabalho de que trata o caput deste artigo terão prazo de atuação
limitado e somente poderão ser integrados por membros dos órgãos e entidades
indicados pela Coordenação.
§ 2º A critério da Coordenação, poderão ser convidados especialistas, pesquisadores
e técnicos de órgãos e entidades públicas ou privadas para apoiar a execução das
atividades desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 14 de setembro de 2020, 199° da Independência e 132° da República.
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CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado
HENRIQUE DOMAKOSKI
Superintendente de Inovação

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

83205/2020

DECRETO Nº 5.673
Regulamenta a parcela transitória pelo exercício de ensino ministrado ou supervisionado pela Escola Superior de Polícia Civil.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe
confere o inciso V do art. 87, da Constituição do Estadual e tendo em vista o contido
no protocolado sob nº 16.158.287-5,
DECRETA:
Art. 1º A parcela transitória pelo exercício de ensino ministrado ou supervisionado
pela Escola Superior de Polícia Civil, prevista no inciso X, do art. 3º, da Lei nº
17.170, de 24 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei nº 18.335, de 9 de
dezembro de 2014, será regulamentada por este Decreto.
Art. 2º A parcela transitória pelo exercício de ensino na Escola Superior de Polícia
Civil será destinada ao servidor policial civil que desempenhar atividades nos
cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização, capacitação, atualização,
seminário, conferência ou outros eventos similares, de cunho técnico-pedagógico,
presenciais, semipresenciais e a distância, realizados durante o seu horário de
expediente ou fora dele.
§ 1º A atividade de palestrante, desempenhada por servidores policiais civis, será
considerada como percebível de parcela transitória pelo exercício de ensino na
Escola Superior de Polícia Civil.
§ 2º Para os ﬁns do disposto neste Decreto, considera-se:
I - A atividade de docência compreende toda a atividade de ocupante de carreira
policial civil, na transmissão de conhecimentos jurídicos, técnicos, táticos, práticos,
operacionais e gerais necessários para o desempenho dos servidores policiais civis
nas atividades ﬁm ou meio, nas modalidades presencial e semipresencial;
II - A atividade de docência auxiliar compreende toda a atividade do servidor policial civil como auxiliar daquele que realiza a atividade de docência na transmissão
de conhecimentos nas disciplinas das áreas práticas, táticas e operacionais, e tendo
em vista peculiaridade e a necessidade de apoio para operacionalizar a aplicação
destas, nas modalidades presencial e semipresencial;
III - Palestrante: responsável por apresentar um determinado tema, num evento de
curta duração, e num período máximo de 4 horas.
IV - Conteudista: responsável pela elaboração de materiais didático-pedagógicos e
revisão do conteúdo programático, a serem utilizados em cursos nas modalidades
semipresencial ou a distância;
V - Orientador: responsável pela orientação de trabalho monográﬁco ao ﬁnal de
curso de especialização, ou de dissertação de mestrado, em cursos realizados pela
Escola Superior da Policia Civil e respectivas instituições parceiras até o limite de
4 orientações por proﬁssional e por curso;
VI - Tutor: responsável pelo atendimento dos alunos nos cursos semipresenciais
e a distância, no que se refere ao acompanhamento, esclarecimento de dúvidas
e de conteúdo das disciplinas aos alunos regularmente inscritos, com formação
e experiência em tutoria, domínio da ferramenta de EaD, domínio do conteúdo,
formação e conhecimento que lhe deem condições para avaliar o aluno, bem como
proporcionar apoio pedagógico e operacional;
VII - Planejador Instrucional: responsável pelo planejamento visual, formatação
de material instrucional e desenvolvimento de cursos no ambiente virtual de aprendizagem, observados os parâmetros, normas e sistemas tecnológicos adotados.
VIII - Monitor: responsável operacional e pelo acesso tecnológico nas telessalas, com
um importante papel na recepção, motivação e socialização dos alunos quando reunidos nas telessalas, embora não se envolva nas questões de conteúdo e de avaliação.
§ 3º As disciplinas que necessitarem da utilização de docente auxiliar serão deﬁnidas
por ato fundamentado do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil.
§ 4º As disciplinas que darão direito à parcela transitória pelo exercício de ensino
serão as componentes das áreas de conhecimentos jurídicos, técnicos, táticos,
práticos, operacionais e gerais necessários para o desempenho dos servidores
policiais civis nas atividades ﬁm ou meio dos diferentes cursos da Escola Superior
de Polícia Civil.
§ 5º A regulamentação dos critérios de recrutamento, processo de seleção e designação dos servidores policiais civis que exercerão a atividade de docência e de
docência auxiliar, que gere direito ao percebimento da parcela transitória prevista
neste Decreto, observados os princípios da Administração Pública, será efetuada
pelo Diretor da Escola Superior de Polícia Civil, mediante proposta ao DelegadoGeral da Polícia Civil, que decidirá a respeito.
Art. 3º Aplicam-se os valores e critérios de cálculo constantes na tabela do Anexo
I do presente Decreto para percebimento da parcela transitória pelo exercício de
ensino nas atividades educacionais.
§ 1° O valor da parcela transitória em horário de expediente, observados os requisitos mínimos exigidos dos proﬁssionais, está deﬁnido até os limites ﬁxados no
Anexo I deste Decreto, de acordo com as seguintes atividades e grupos de valores:
I - Atividade de docente, com valores ﬁxados no Grupo I;
II - Atividade de Palestrante, com valores ﬁxados no Grupo III;
III - Atividades de Orientação, com valores ﬁxados no Grupo VI;
IV - Atividades de Monitoria, Tutoria e Planejamento Instrucional para educação
a distância, com valores ﬁxados no Grupo VIII,
§ 2° A liberação do servidor para desempenhar as atividades elencadas no § 1.º
deste Artigo, referentes aos itens I e III, durante o horário de expediente, limita-se
ao máximo de 40 horas no período de um mês para ocupantes de cargos de 40
horas semanais.
§ 3° O valor da parcela transitória fora do horário de expediente, observados os

requisitos mínimos exigidos dos proﬁssionais, está deﬁnido até os limites ﬁxados no
Anexo I deste Decreto, de acordo com as seguintes atividades e grupos de valores:
I - Atividade de docente, com valores ﬁxados no Grupo II;
II - Atividade de Palestrante, com valores ﬁxados no Grupo IV;
III - Atividades de Conteudista, com valores ﬁxados no Grupo V;
IV - Atividades de Orientação, com valores ﬁxados no Grupo VII;
V - Atividades de Monitoria, Tutoria e Planejamento Instrucional para educação a
distância, com valores ﬁxados no Grupo IX,
§ 4° O valor da hora-aula, efetivamente ministrada, para o servidor policial civil
designado para função de docente auxiliar será de 50% (cinquenta por cento) de sua
formação, para quem presta o auxílio tanto no horário de expediente como fora dele.
§ 5° Os pagamentos por meio de parcela transitória são realizados pela secretaria
ou pela instituição estadual contratante.
§ 6° Ficam vedadas também as concessões de parcela transitória durante o período
em que o servidor estiver afastado em virtude de:
I - Licença para tratamento de saúde;
II - Licença compulsória;
III - Licença à gestante;
IV - Licença paternidade;
V - Licença por motivo de doença em pessoa da família;
VI - Férias;
VII - À disposição de outro órgão ou outras esferas de Poderes, sem ônus para o
órgão de origem;
VIII - Licença para trato de interesses particulares;
IX - Licença à funcionária casada por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário
civil ou militar ou servidor de autarquia, empresa pública, de sociedade de economia
mista, ou fundação instituída pelo Poder Público;
X - Afastado para missão ou estudo no país ou no exterior.
XI - Licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação
de classe e sindicato representativo.
§ 7°. O pagamento da parcela transitória pelo exercício de ensino é incompatível com
o pagamento de serviço extraordinário e não pode servir de base para a percepção
de serviço extrajornada.
§ 8°. Será considerado o pagamento da parcela transitória pelo exercício de ensino
como dentro do horário de expediente no período compreendido entre 08h00min
às 18h00min, de segunda a sexta-feira.
Art. 4.º Ao Conselho da Polícia Civil caberá ﬁxar o limite máximo de horas-aula
semanais permitida ao servidor policial civil nos termos deste Decreto, e demais
medidas julgadas necessárias.
Parágrafo Único A realização de horas trabalhadas acima do limite estabelecido
será admitida em casos excepcionais, previamente justiﬁcadas em projeto e com a
anuência formal do Conselho da Polícia Civil.
Art. 5.º A realização das atividades que resultem no pagamento da parcela transitória
pelo exercício de ensino ﬁca condicionada ao cumprimento do trâmite estabelecido
na legislação vigente, observada a disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira.
Parágrafo único. Competirá à Escola Superior de Polícia Civil o cumprimento aos
termos do Decreto a que alude o caput deste artigo.
Art.6° O pagamento das parcelas transitórias previstas no presente Decreto é efetuado de acordo com os critérios técnicos e ﬁnanceiros estabelecidos nos projetos
previamente aprovados pelas entidades contratantes, comprovados por meio de
documentação especíﬁca e de acordo com a legislação pertinente.
Art. 7º A parcela transitória pelo exercício de ensino ministrado ou supervisionado
pela Escola Superior de Polícia Civil é de natureza indenizatória, não sendo incorporada ao subsídio para nenhum efeito, e não será computada para cálculo de
quaisquer vantagens pecuniária, bem como para ﬁns de contribuição previdenciária.
Art. 8° A cada ano, contados a partir da assinatura do presente Decreto, a Escola Superior de Polícia Civil, em conjunto com os Centros Formadores, poderá propor um
reajuste a todos os Grupos de valores, com base nos valores praticados no mercado.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2021.
Curitiba, em 14 de setembro de 2020, 199° da Independência e 132° da República.
CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

ROMULO MARINHO SOARES
Secretário de Estado da Segurança Pública

ANEXO I REFERENTE AO DECRETO Nº 5673

83206/2020

/2020

TABELA ANEXA REFERENTE À ATIVIDADE DE ENSINO1
Atividades de
Instrução

Requisitos
profissionais

Instrutores R$ (hora trabalhada, lauda produzida)
Docente
(valor hora
trabalhada)

Palestrante
(valor hora trabalhada,
máximo de 4 horas)

Conteudista
(valor da lauda
produzida de 2000
caracteres sem espaço)

Grupo I
(até o
limite)

Grupo II
(até o
limite)

Grupo III
(até o
limite)

Grupo IV
(até o
limite)

Grupo V
(até o limite)

Experiência em
Docência e
conhecimento
na área

30,00

60,00

95,00

190,00

-X-

Graduação

45,00

90,00

135,00

270,00

30,00

Especialização

55,00

110,00

180,00

360,00

35,00

Mestrado

75,00

150,00

225,00

450,00

45,00

Doutorado

100,00

200,00

310,00

620,00

60,00

Pós-Doutorado

125,00

250,00

415,00

830,00

70,00

Atividades de Orientação
Monografia de

Por trabalho apresentado e aprovado
Grupo IV

Grupo VII

350,00

500,00

