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DECRETA:
Art. 1.º Fica transferido, por interesse do serviço, o Tenente Coronel QOPM LUIZ 
MARCELO MAZIERO JAKIEMIV, RG nº 4.353.195-6, para a Diretoria de Pes-
soal da PMPR, passando-o a condição de adido, ficando, em consequência, dis-
pensado da função de Comandante do 22º BPM/6º CRPM, Colombo, PR.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 10 de dezembro  de 2019, 198° da Independência e 131° da República.

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

ROMULO MARINHO SOARES
Secretário de Estado da Segurança Pública

123673/2019

DECRETO Nº 3.622

Regulamenta a Lei nº 17.194/2012 que autori-
za o Poder Executivo Estadual a conceder sub-
venção para execução de ações do Programa 
Morar Bem Paraná outros Programas Habita-
cionais de Interesse Social desenvolvidos pela 
COHAPAR, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual e tendo em vista o 
contido no protocolado sob nº 16.255.981-8, 

DECRETA:
Art. 1.º Para a concessão de subvenção, serão observadas as disposições constantes 
da Lei nº 17.194/2012, a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 
e a regulamentação ora Decretada, a qual será aplicada na aquisição e produção de 
unidades habitacionais ou a serem produzidas, requalificação, ampliação, melhorias 
e reformas de imóveis urbanos e rurais, equipamentos comunitários, regularização 
fundiária e urbanização destinados a famílias estabelecidas na área urbana e na área 
rural, com renda mensal de até 06 (seis) salários mínimos nacional na área urbana e 
na área rural conforme o enquadramento no Programa Morar Bem Paraná, em par-
ceria com o Programa Minha Casa Minha Vida, bem como para o desenvolvimento 
de outros programas de habitação de interesse social.
Art. 2.º A subvenção será concedida, nos termos da Lei Estadual nº 17.194/2012, 
por família/beneficiário ou por unidade habitacional, por uma única vez, a qual 
será composta por recursos financeiros.
Art. 3.º Os recursos destinados a subvenção serão aplicados nos programas ha-
bitacionais de interesse social, para imóveis novos, usados ou em execução, nas 
seguintes situações:
I - complementação da capacidade de pagamento do beneficiário final;
II - pagamento da parcela mensal do financiamento habitacional do beneficiário 
final, emitida pelo agente financeiro:
a) na fase de construção do empreendimento, composta pelo seguro de morte e 
invalidez permanente e/ou fundo garantidor de habitação, de juros e correção mo-
netária, conforme as normas vigentes à época da contratação;
b) após a construção do empreendimento, composta de amortização, seguro de 
morte e invalidez permanente e/ou fundo garantidor de habitação, seguro de da-
nos físicos do imóvel, juros e correção monetária, conforme as normas vigentes à 
época da contratação;
III - complementação do valor das unidades habitacionais para viabilização do 
empreendimento;
IV - contrapartida financeira visando a produção, ampliação, melhorias e reformas 
de imóveis urbanos e rurais, equipamentos comunitários, regularização fundiária 
e urbanização;
V - caucionamento financeiro relativo ao financiamento habitacional do benefici-
ário final, quando exigido pelo programa e conforme as normas vigentes à época 
da contratação.
VI – facilitar a aquisição, produção e requalificação do imóvel residencial.
§ 1.º A subvenção poderá ser cumulativa com subsídios concedidos no âmbito de 
programas habitacionais dos Municípios e da União.
Art. 4.° Os valores a serem concedidos, por uma única vez, a título de subvenção serão:
I - até R$ 8.000,00 (oito mil reais), em recursos financeiros, para o programas de 
habitação rural;
II - até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em recursos financeiros, para família com 
renda mensal de até 06 (seis) salários mínimos nacional para produção de imóveis 
urbanos, bem como para a aquisição de materiais de construção para utilização em 
melhorias, requalificação, ampliação e reforma, de acordo com programas e ações 
desenvolvidos pela Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, inclusive 
no Programa Morar Bem Paraná, nos termos das normas e/ou programas vigentes 
à época da contratação; e
Art. 5.° Os critérios para a concessão da subvenção ao beneficiário serão os seguintes:
I - não tenha sido beneficiado, em qualquer época, com subsídios oriundos de recursos 
orçamentários da União, com financiamento da Companhia de Habitação do Paraná – 
COHAPAR ou de descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS;
II - não seja detentor de financiamento imobiliário ativo, em qualquer localidade 
do território nacional;
III - não seja proprietário, cessionário, arrendatário de unidades habitacionais dos 
programas do Governo Federal ou promitente comprador de imóvel residencial 
urbano ou rural, em qualquer localidade do país.
Art. 6.° Fica revogado o Decreto n.º 5132, de 02 de julho de 2012.
Art. 7.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 10 de dezembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

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

123675/2019

DECRETO nº 3.623           

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o disposto no 
art. 10 da Lei nº 12.020, de 09 de janeiro de 1998, alterada pela Lei nº 15.123, de 
18 de maio de 2006, no art. 5°, incisos XIV e XIX do Decreto n° 1.419, de 23 de 
maio de 2019, e nos §§ 2º, e 3º do art. 3º do Regimento Interno do CCT Paraná, 
aprovado pelo Decreto nº 6.495, de 31 de outubro de 2002, tendo em vista o con-
tido no protocolado nº  16.260.614-0,

DECRETA :
Art. 1.º  Ficam  nomeados  para sob a presidência do Governador do Estado, com-
porem o Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT Paraná:
WALDEMIRO GREMSKI - representante  da comunidade científica paranaense;
MARCOS  AURELIO  PELEGRINA  -  representante da comunidade científica pa-
ranaense, pertencente ao corpo docente das Instituições Estaduais de Ensino Superior;
CARLOS WALTER MARTINS PEDRO - representante da comunidade empre-
sarial paranaense;
RONEI VOLPI – representante da comunidade empresarial paranaense, perten-
cente ao setor agrícola;
RAMIRO WAHRHAFTIG e JORGE AUGUSTO CALADO - representantes da 
comunidade tecnológica paranaense; e
MARCOS JUNIOR BRAMBILLA e ZENIR TEIXEIRA DE ALMEIDA - repre-
sentantes da comunidade trabalhadora paranaense.
Art. 2.º  Compõem,  ainda, o Conselho  Paranaense  de Ciência  e  Tecnologia 
- CCT Paraná, na qualidade de membros representantes do Poder Executivo Esta-
dual, conforme disposto no inciso I do art. 10 da Lei nº 12.020, de 09 de janeiro de 
1998, alterada pela Lei n° 15.123, de 18 de maio de 2006, no art. 5º, incisos XIV 
e XIX do Decreto nº 1.419, de 23 de maio de 2019, o Superintendente Geral de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Secretário de Estado do Planejamento 
e Projetos Estruturantes – SEPL.
Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o De-
creto n° 9467, de 02 de dezembro de 2013 e o Decreto n° 1786, de 16 de junho de 2011. 
Curitiba, em 10 de dezembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

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

123677/2019

DECRETO nº 3.624

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, ten-
do em vista o disposto no art. 10 da Lei n° 17.744, de 30 de outubro de 2013 e 
tendo em vista o contido no protocolado sob nº 16.249.606-9,

DECRETA:
Art. 1.° Revoga o Decreto nº 2.606, de 02 de setembro de 2019, que transferiu 
temporariamente um cargo de provimento em comissão, de Assessor – Símbolo 
DAS-2, da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes para 
a Casa Civil, com o respectivo titular do cargo, servidor DEYVITT AUGUSTO 
LEAL, RG nº 8.671.842-1.
Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em  10 de dezembro de 2019, 198° da Independência e 131° da República.

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

VALDEMAR BERNARDO JORGE
Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes

123679/2019

DECRETO nº 3.625

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, ten-
do em vista o disposto nas Leis nºs 9.663, de 16 de julho de 1991 e 12.127, de 28 
de abril de 1998 e o contido no protocolado  nº 16.193.841-6,

DECRETA:
Art. 1.° Ficam nomeados, de acordo com o artigo 24, inciso III, da Lei nº 6.174, de 
16 de novembro de 1970, FABIO HERNANDES, RG nº 8.773.098-0 e ADEMIR 
JURACY FANFA RIBAS, RG nº 4.169.533-1, para exercerem, em comissão, os 
cargos de Reitor – Símbolo DAS-1 e Vice-Reitor – Símbolo DAS-3, respectiva-
mente, da Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, com mandato 
de 4 (quatro) anos, a partir de 07 de fevereiro de  2020.
Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 10 de dezembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

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

123680/2019

DECRETO nº 3.626

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,


