COMISSÃO DE POLÍTICA SALARIAL

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA SALARIAL
Às 08h30 do dia 12 de julho de 2019, reuniu-se presencialmente no Palácio Iguaçu a
Comissão de Política Salarial, instituída pelo Decreto n° 31/2015, sob a presidência do Secretário
Chefe da Casa Civil, Guto Silva, e secretariada pelo Superintendente do Desempenho
Governamental da Casa Civil, João Giona. Estiveram presentes o Diretor Geral da Secretaria de
Estado da Fazenda, Fernades dos Santos; o Secretário de Estado do Planejamento e Projetos
Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge; o Diretor Geral da Secretaria de Estado de Administração
e da Previdência, Bráulio Cesco Fleury e o Diretor Geral da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano, Francisco Luis dos Santos.
Foram submetidos à apreciação da Comissão os expedientes abaixo:
- Interessado: SESP/DEPEN
- OBJETO: Protocolo n° 15.552.808-7: O presente protocolado trata de pedido formulado pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública para que se autorize a ampliação de 119 (cento e
dezenove) vagas de contratos de trabalho em regime especial – CRES, da função de agente de
cadeia pública, destinadas para as unidades de Cadeia Pública de Campo Mourão e para o Centro
de Integração Social - CIS, de Piraquara.
Deliberação: AUTORIZADO, devendo o impacto ser absorvido pelo limite orçamentário
estabelecido pela SEFA para o exercício de 2019.
- Interessado: PMPR
- OBJETO: Protocolo n° 15.714.597-5: O presente protocolado trata de pedido de autorização
para a implantação das promoções de 51 Oficiais da Polícia Militar, em decorrência da 685ª
Reunião da Comissão de Promoção de Oficiais.
Deliberação: O presente protocolo perdeu o objeto em função do Protocolado n° 15.588.5068 que autorizou a concessão de todas as promoções e progressões dos quadros de pessoal
que atendem aos órgãos da Administração Direta e Autárquica, para o exercício 2019.
- Interessado: SEED
- OBJETO: Protocolo n° 15.464.662-0: O presente protocolado trata de solicitação da Secretaria
de Estado da Educação-SEED, para que se autorize a concessão de 8.000 (oito mil) licenças
especiais para o cargo de professor do Quadro Próprio do Magistério – QPM e do Quadro Único de
Pessoal do Poder Executivo – QUP, e de 2.000 (duas mil) licenças especiais para os cargos de
Agentes Educacionais I e II do Quadro dos Funcionários da Educação Básica – QFEB e dos
servidores do Quadro Próprio do Poder Executivo –QPPE, para o exercício de 2019.
Deliberação: Retirado de pauta
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- Interessado: SEMA
- OBJETO: Protocolo n° 15.737.722-1: O presente protocolado de solicitação da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA, para realizar Concurso Público visando o
preenchimento de 170 (cento e setenta) vagas do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE,
sendo 57 (cinquenta e sete) vagas para o cargo de Agente de Execução e 113 (cento e treze)
vagas para o cargo Agente Profissional, no IAP.
Deliberação: AUTORIZADO, devendo ser incluído no planejamento de contratações para os
próximos exercícios com as seguintes condicionantes:
(i)

Considerando o exposto na Informação n° 228/2019-SEFA/DOE o IAP deverá
desenvolver o propostas de redução das suas despesas obrigatórias de caráter
continuado e de incremento ou otimização das suas receitas próprias, ficando as
nomeações adicionais às previstas no edital de abertura condicionadas à apresentação
de medidas de reestruturação, como por exemplo: alteração da estrutura administrativa
do órgão, como a junção de escritórios regionais; proposição, para o exercício de 2019,
de projeto de lei que eleve os valores das taxas aplicadas; alteração da Lei
nº17.358/2012, limitando o número de gratificações; atendimento ao Decreto nº 9.360,
de 23 de abril de 2018, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado
aos usuários dos serviços públicos, promovendo, assim, medidas que deem celeridade
aos processos de licenciamento ambiental que tramitam no órgão; dentre outras que o
Instituto julgar importantes;

(ii)

A DSRH/SEAP na Informação n° 401/2019 também apontou condicionantes para a
realização da contratação requerida, destacando que ao efetuar a compatibilização das
funções solicitadas com as existentes no Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, o
IAP retificou a solicitação referente às funções Engenheiro Ambiental e Turismólogo
face a inexistência no QPPE destas funções, optando por aguardar a criação das
mesmas, mediante projeto de lei propondo alteração da Lei nº 13.666/2002. Assim, o
quantitativo de vagas solicitadas para contratação via concurso público deixa de ser 170
(cento e setenta) passando a ser somente 151 (cento e cinquenta e um) por
desconsiderar, neste momento, 09 (nove) cargos de Agente Profissional, função
Engenheiro Ambiental e 10 (dez) cargos de Agente Profissional,função Turismólogo.

Interessado: ADAPAR
- OBJETO: Protocolo n° 15.535.663-4: O presente protocolado trata de autorização de abertura
emergencial, de Concurso Público visando o suprimento de 80 (oitenta) vagas para o Quadro da
ADAPAR, sendo 30 (trinta) vagas de Médicos Veterinários e 50 (cinquenta) vagas de Técnicos em
Agropecuária.
Deliberação:
(i)

AUTORIZADO, devendo ser incluído no planejamento de contratações para os
próximos exercícios;

(ii)

Encaminhe-se à SEFA para reanálise em razão da deliberação.
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Interessado: SEFA
- OBJETO: Protocolo n° 15.760.724-3: O presente protocolado trata de solicitação da relação de
entidades que possuem autorização governamental para a concessão de horas extras aos
servidores da Administração Direta e Indireta do Estado do Paraná.
Deliberação: Retirado de pauta
- Interessado: Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP
- OBJETO: Protocolo n° 14.716.194-8: O presente protocolado apresentado pela Universidade
Estadual do Norte do Paraná – UENP trata de solicitação para nomeação de 09 (nove) candidatos
aprovados para o provimento de vagas de agentes universitários da Carreira Técnica Universitária
do Paraná, visando atender a área de ensino da Universidade Estadual do Norte do Paraná.
Deliberação: AUTORIZADO
- Interessado: Polícia Científica do Paraná - PCP
- OBJETO: Protocolo n° 11.698.697-3: O presente protocolado trata de pedido formulado pela
servidora JOICE MALAKOSKI, RG 4.180.403-3, ocupante do cargo de Perito Oficial, 3ª Classe,
referência II, do Quadro Próprio de Peritos Oficiais do Estado do Paraná – QPPO, lotado no
Instituto de Criminalística em Curitiba, visando o recebimento de valores atrasados decorrentes da
Promoção de Classe.
Deliberação: Retirado de pauta
- Interessado: Polícia Científica do Paraná - PCP
- OBJETO: Protocolo n° 15.342.850-6: O presente protocolado trata de pedido formulado pela
Polícia Científica da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária,
solicitando a autorização para a contratação temporária de 32 (trinta e dois) servidores, para a
função de Ajudante de Perícia, por meio de Processo Seletivo Simplificado – PSS.
Deliberação: NÃO AUTORIZADO
- Interessado: Paraná Educação – Superintendência
- OBJETO: Protocolo n° 15.703.094-9: Reajuste salarial para os profissionais de engenharia e
arquitetura do quadro de funcionários do Paranaeducação.
Deliberação: AUTORIZADO, nos estritos termos da informação n°091/2019-CCEE.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente reunião às 10h00. A ata foi lavrada pelo Secretário Executivo da CPS, a qual, após lida e
aprovada, será assinada eletronicamente pelos integrantes presentes à reunião.
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