COMISSÃO DE POLÍTICA SALARIAL
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA SALARIAL
Em 25 de junho de 2019, por meio de votação virtual realizada extraordinariamente,
deliberou 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. Participaram da votação virtual Secretário de Estado da
Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Junior; o Secretário de Estado de Administração e da
Previdência, Reinhold Stephanes; o Secretário de Estado do Planejamento e Projetos
Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge; e o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano,
João Carlos Ortega.
Foi submetido à apreciação da Comissão o expediente abaixo:
- Interessado: PMPR
- OBJETO: Protocolo n° 15.519.226-7: O presente protocolado trata de solicitação para
pagamento de Parcelas Transitórias pelo Exercício do Ensino nas Escolas de Polícia (PTEEEP)
aos instrutores do Curso Superior de Polícia objetivando a realização de eventos de capacitação
destinados a policiais e bombeiros militares do Estado do Paraná.
- DELIBERAÇÃO: AUTORIZADO
- Interessado: JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
- OBJETO: Protocolo n° 15.595.996-7: O presente protocolado trata de pedido formulado pela
Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR, referente a substituição de 04 (quatro) servidores
exonerados a pedido, do cargo de Agente de Execução, função de Técnico Administração,
dentro do quantitativo de 53 (cinquenta e três) vagas autorizadas anteriormente, provenientes
do Edital nº79/2017, conforme Decreto Estadual nº 9.135, de 27 de março de 2018.
- DELIBERAÇÃO: AUTORIZADO
- Interessado: SEED - Secretaria de Estado da Educação
- OBJETO: Protocolo n° 15.783.346-4: O presente protocolado trata de autorização para que a
Secretaria de Estado da Educação - SEED efetive despesas decorrentes de dispensa de licitação
para contratar a Universidade Estadual de Londrina - UEL, pelo período de 12 (doze) meses, no
valor de R$ 6.006.161,30 (seis milhões, seis mil, cento e sessenta e um reais e trinta centavos),
cujo objetivo é a realização de um concurso público para contratação de professores temporários.
- DELIBERAÇÃO: Apor ciência por parte da Comissão de Política Salarial, devendo ser
encaminhado o protocolado para despacho governamental para eventual prosseguimento
do trâmite, devendo a SEED dar cumprimento as exigências legais recomendados pela
PRC/PGE (Despacho n° 236/2019).
A presente ata foi lavrada pelo Secretário Executivo da CPS, a qual foi aprovada por meio
eletrônico em razão da urgência e será considerada assinada pelos integrantes, com a juntada das
respectivas manifestações encaminhadas por correio eletrônico.
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