
54ª feira |1º/Fev/2017  - Edição nº 9877

DECRETO Nº 6060

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atri-

buições que lhe são conferidas pelo artigo 87, itens V e VI, da Constituição 

Estadual, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 14.412.077-9,

DECRETA:

Art. 1.º

judicial pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a área de 

terra abaixo descrita, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decre-

to- Lei n.º 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n.º 2.786 de 21 de 

maio de 1956.

Área de Servidão: 22,90m²

Proprietário: Henrique Muhlenbruch, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Dentro do lote de terreno nº 15, da planta Vila Joana, nesta 

Capital, constante da Transcrição nº 33.223, Livro 3-I, do Cartório de Registro 

de Imóveis da 1a Circunscrição de Curitiba, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição por eixo da faixa de servidão junto a EST.A. 

de coordenadas N 7191929.621m e E 671615.529m, situada na divisa entre o 

alinhamento predial da Rua Afonso Baroni e o lote nº 15, desta segue confron-

tando com o lote nº 15, com azimute 184º51’53” e distância de 11,45m até a 

EST.B. de coordenadas N 7191918.227m e E 671614.559m, situada da divisa 

do loteamento Vila Joana, com o lote nº 35 da quadra A da Vila Santa Terezi-

2,00m de largura com área total de atingimento de 22,90m2. Todas as coorde-

nadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 

Meridiano Central 51º Wgr e encontram-se representadas no Sistema UTM, 

tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e 

extensão foram calculados no planode projeção UTM.

Área de Servidão : 13,70m²

Proprietário: Maria Beatriz do Amaral, ou a quem de direito per-

tencer.

Situação: Dentro do lote de terreno nº 35, da quadra A, da planta 

Vila Santa Terezinha, nesta Capital, constante da Matrícula nº 18.523, do Car-

tório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Curitiba, com a seguinte 

descrição:

Inicia-se a descrição por eixo da faixa de servidão junto a EST.A. 

de coordenadas N 7191918.227m e E 671614.559m, situada na divisa entre o 

lote nº 01 da quadra 15 do loteamento Vila Joanae o lote nº 35 da quadra A do 

loteamento Vila Santa Terezinha, desta segue confrontando com o lote nº 15, 

com azimute 184º51’53” e distância de 6,85m até a EST.B. de coordenadas N 

7191911.380m e E 671613.976m, situada da divisa do lote nº 34, ambos da 

quadra A da Vila Santa Terezinha, perfazendo uma extensão de 6,85m, a qual 

-

to de 13,70m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 

ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º Wgr e encontram-se 

representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos 

os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no planode projeção 

UTM.

Área de Servidão : 83,90m²

Proprietário: Maria Beatriz do Amaral, ou a quem de direito per-

tencer.

Situação: Dentro do lote de terreno nº 34, da quadra A, da planta 

Vila Santa Terezinha, nesta Capital, constante da Matrícula nº 18.522, do Car-

tório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Curitiba, com a seguinte 

descrição:

Inicia-se a descrição por eixo da faixa de servidão junto a EST.A. 

de coordenadas N 7191911.380m e E 671613.976m, situada na divisa entre o 

lote nº 35, com o lote nº 34, ambos da quadra A do loteamento Vila Santa Te-

rezinha, desta segue confrontando com o lote nº 34, com azimute 184º51’53” 

e distância de 10,80m até o CI-EX(B), de coordenadas N 7191900.595m e 

E 671613.058m, desta segue confrontando com o lote nº 34, com azimute 

de 151º15’32” e distância de 27,50m até o CI-EX(C), de coordenadas N 

7191876,482m e E 671626.282m, desta segue confrontando com o lote nº 

34, com azimute de 137º53’24” e distância de 3,65m até a EST.B. de coorde-

nadas N 7191873,457m E 671629,017m, situada no alinhamento predial da 

de uma faixa de 2,00m de largura com área total de atingimento de 83,90m2. 

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Ge-

odésico Brasileiro, Meridiano Central 51º Wgr e encontram-se representadas 

no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, 

distâncias, área e extensão foram calculados no planode projeção UTM.

Art. 2.º As faixas de áreas a que se refere o artigo anterior destinam-

-se às Faixas de Servidão de Passagem das Redes Coletoras de Esgotos, em 

Curitiba.

Art. 3.º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – 

SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários 

para as efetivações das servidões.

Art. 4.º Ficam reconhecidas as conveniências das servidões em fa-

-

artigo 1º deste Decreto.

Art. 5.º A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, pode-

rá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do 

Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 6.º O ônus decorrente das servidões das faixas de áreas a que 

se referem o art. 1º deste Decreto serão de responsabilidade da Companhia de 

Saneamento do Paraná - SANEPAR.

Art. 7.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Curitiba, em 31 de janeiro de 2017, 196º da Independência e 129º da 

República.

CARLOS ALBERTO RICHA VALDIR LUIZ ROSSONI

Governador do Estado Chefe da Casa Civil 

7562/2017

DECRETO Nº 6061

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribui-

ções que lhe confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual, tendo 

em vista o disposto no art. 10, inciso IV, combinado ao art. 17 da Lei Federal nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, o Parecer nº 120/2016, do Conselho Estadual 

de Educação do Paraná, e o contido no protocolado nº 14.329.698-9, com base no 

protocolado nº 13.684.704-0,

DECRETA:

Art. 1.° Fica renovado o reconhecimento, pelo prazo de 4 (quatro) anos, 

a partir de 15 de julho de 2015 até 14/07/2019, do Curso de Graduação em Letras 

Espanhol, Habilitação: Língua Espanhola e Literatura Hispânica – Licenciatura, 

ofertado pela Universidade Estadual de Londrina/UEL, Município de Londrina, 

com carga horária de 2.820 (duas mil, oitocentos e vinte) horas, regime de ma-

trícula seriado anual, turno de funcionamento período vespertino e noturno, 40 

(quarenta) vagas anuais, sendo 20 (vinte) no período vespertino e 20 (vinte) no 

período noturno, e período de integralização mínimo de 4 (quatro) e máximo de 

8 (oito) anos.

Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, em 31 de janeiro de 2017, 196º da Independência e 129º da 

República.

CARLOS ALBERTO RICHA VALDIR LUIZ ROSSONI

Governador do Estado Chefe da Casa Civil 

JOÃO CARLOS GOMES

Secretário de Estado da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior

7563/2017

DECRETO Nº 6062

Aprova a alteração do Estatuto do Serviço Social 

Autônomo PARANAEDUCAÇÃO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribui-

ções que lhe confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual e tendo em 

vista o contido no protocolo nº 14.402.471-0,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam homologadas as alterações e a consolidação do Estatuto 

do Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO, na forma do anexo que in-

tegra o presente Decreto.

Art. 2.º
revogado o Decreto nº 2.483, de 30 de setembro de 2015.

Curitiba, em 31 de janeiro de 2017, 196º da Independência e 129º da 

República.

CARLOS ALBERTO RICHA VALDIR LUIZ ROSSONI

Governador do Estado Chefe da Casa Civil 

ANA SERES TRENTO COMIN CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JÚNIOR

Secretária de Estado da Educação Secretário de Estado do Planejamento

 e Coordenação Geral

7564/2017
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7565/2017

                       DECRETO Nº 6063

Dispõe sobre a organização e funcionamento do 
Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Paraná - CETIC-PR e dá outras 
providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual, 
tendo em vista o disposto no § 2º do art. 112 da Lei nº 8.485, de 03 de junho de 
1987, e considerando a necessidade de regulamentar o Artigo 5 º da Lei Estadual 
nº 17.480 de 10 de janeiro de 2.013, que cria o Conselho Estadual de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do Paraná – CETIC-PR, bem como o contido no 
protocolado nº 14.267.784-9,

DECRETA:

Art. 1.º O  Conselho  Estadual de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Paraná – CETIC-PR será composto pelos seguintes membros:

I  -  o Chefe da Casa Civil– CC, como Presidente;
II  - o Presidente da Companhia de Informática do Paraná – CELEPAR,           

como  Secretário Executivo; e

Chefe do Poder Executivo.
§ 1.º As funções  administrativas, operacionais e técnicas especializadas 

na área da TIC sob a responsabilidade do CETIC-PR, serão desempenhadas por 
seu Secretário Executivo.

§  2.º  As decisões do CETIC-PR serão formalizadas por ato do 
Presidente do CETIC-PR.

Art. 2.º  Para contribuir com a atuação do CETIC-PR, conforme 
expresso no artigo 5.º,  parágrafo 3.º, da Lei Estadual nº 17.480/13 poderão 
ser criadas Câmaras Técnicas e Comissões Técnicas, cujo objetivo é servir 
como fórum de discussão e intercâmbio de informações entre os órgãos da 
Administração Pública Estadual, para assim elaborar propostas de normas, 
padrões, metodologias, procedimentos e resoluções a serem aplicados no 
âmbito do SEI-PR.

Parágrafo único. As Câmaras Técnicas e Comissões Técnicas 
terão seu funcionamento disciplinado através de Resolução do Presidente do 
CETIC-PR.

Art. 3.º

Parágrafo único. Com relação à deliberação de processos 
envolvendo TIC, incluindo forma de apresentação e critérios de avaliação, 
conforme expresso no artigo 6º da Lei Estadual nº 17.480/13, a mesma será 

Art. 4.º Permanecem os Núcleos de Informática e Informações – NII 
como sendo integrantes da estrutura organizacional das Secretarias de Estado, no 

respectivo órgão e suas vinculadas, observadas as políticas de Governo para a área 
da Tecnologia da Informação e Telecomunicações.

Parágrafo único. As entidades da Administração Indireta deverão 
contar, em suas estruturas organizacionais, com uma unidade administrativa que 

caput deste artigo e mantenha relacionamento 
técnico com o NII da Secretaria de Estado a que se vincular.

Art. 5.º Aos Núcleos de Informática e Informações – NII compete:
I - a divulgação e conscientização da aplicação da Política de Governo 

para as áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);
II - a conscientização da necessidade de integração, de intercâmbio de 

experiências, de projetos cooperados, de ações compartilhadas e parcerias em 
ações de interesse multi-institucionais, objetivando a racionalização na utilização 
dos recursos de TIC;

demandas da Secretaria de Estado a que pertence, nas áreas de TIC;
IV - a proposição de incorporação de novos métodos de trabalho através 

da adoção de recursos de TIC;
V - a elaboração dos projetos da área de TIC, de acordo com as 

diretrizes, normas, padrões e metodologia estabelecidas pelo CETIC-PR ou 
estrutura correlata que venha a substituí-lo;

VI - a elaboração e consolidação, em conjunto com a CELEPAR, de 
Plano de Ação relativa ao uso da Tecnologia da Informação e Comunicação no 
âmbito da respectiva Secretaria de Estado a que pertence e suas vinculadas;

VII – implementar ações no sentido de garantir o fornecimento de 
dados e informações no Sistema de Acompanhamento do Plano de Governo e 
Realizações – GGOV;

VIII - a execução de outras atividades correlatas.
Art. 6.º Fica revogado o Decreto nº 7.874, de 29 de julho de 2010.
Curitiba, em 31 de janeiro de 2017, 196° da Independência e 129° da 

República.

CARLOS ALBERTO RICHA VALDIR LUIZ ROSSONI
Governador do Estado Chefe da Casa Civil 

7566/2017

DECRETO Nº 6064

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o contido no protocolo  nº 14.428.844-0, 

Resolve nomear, de acordo com o art. 24, inciso III, da Lei n° 6.174, 


