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 DECRETO Nº 6638

Fixa, a partir de 1º de abril de 2017, valores do 
Piso Salarial no Estado do Paraná.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 87, inciso V, da Constituição Estadual, tendo em vista 
a Lei nº 18.766 de 1.º de maio de 2016, bem como o contido no protocolado sob 
nº 14.557.385-8,

DECRETA:

Art. 1.º Fica reajustado, a partir de 1º de abril de 2017, o piso salarial 
dos empregados integrantes das categorias profissionais enumeradas na Classifi-
cação Brasileira de Ocupações (Grandes Grupos Ocupacionais), com fundamento 
nos artigos. 2.º e 3.º da Lei nº 18.766, de 1.º de maio de 2016, passando a vigorar 
no Estado do Paraná com os seguintes valores:

I - GRUPO I - R$ 1.223,20 (mil e duzentos e vinte e três reais e vinte 
centavos) para os Trabalhadores Agropecuários, Florestais e da Pesca, correspon-
dentes ao Grande Grupo 6 da Classificação Brasileira de Ocupações;

II - GRUPO II - R$ 1.269,40 (mil e duzentos e sessenta e nove reais e 
quarenta centavos) para os Trabalhadores de Serviços Administrativos, Trabalha-
dores dos Serviços, Vendedores do Comércio em Lojas e Mercados e Trabalhado-
res de Reparação e Manutenção, correspondentes aos Grandes Grupos 4, 5 e 9 da 
Classificação Brasileira de Ocupações;

III - GRUPO III - R$ 1.315,60 (mil e trezentos e quinze reais e sessenta 
centavos) para os Trabalhadores da Produção de Bens e Serviços Industriais, cor-
respondentes aos Grandes Grupos 7 e 8 da Classificação Brasileira de Ocupações;

IV - GRUPO IV - R$ 1.414,60 (mil e quatrocentos e quatorze reais e 
sessenta centavos) para os Técnicos de Nível Médio, correspondentes ao Grande 
Grupo 3 da Classificação Brasileira de Ocupações.

Art. 2.º Este Decreto não se aplica aos empregados que têm piso sala-
rial definido em Lei Federal, Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho e aos 
servidores públicos.

Art. 3º Os pisos fixados neste Decreto não substituem, para quaisquer 
fins de direito, o salário mínimo previsto no inciso IV do art. 7º da Constituição 
Federal.

Curitiba, em 12 de abril de 2017, 196° da Independência e 129° da Re-
pública.

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

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO JUNIOR
Secretário de Estado da Justiça, Trabalho
e Direitos Humanos

30881/2017

DECRETO Nº 6639

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atri-
buições e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 14.515.096-5, resolve:

Art. 1.º Nomear, de acordo com o art. 24, inciso III, da Lei n° 6.174, de 
16 de novembro de 1970, e designar, de acordo com o art. 4.º da Lei nº 17.744, de 
30 de outubro de 2013, para exercerem, cargos em comissão e funções de gestão 
pública, da Secretaria de Estado da Saúde, na 6ª Regional de Saúde de União da 
Vitória:

RODRIGO RUCINSKI, RG nº 4.301.084/SC, Chefe de Seção de Re-
gional de Saúde – Símbolo 5-C, a partir de 1º de março de 2017;

DAIANE FABIULA PASIN, RG nº 8.445.189-4, Chefe de Seção de 
Regional de Saúde – Símbolo FG-14, a partir de 1º de março de 2017.

Art. 2.º Exonerar ANDREIA DE FÁTIMA QUANDT, RG nº 5.879.112-
1, do cargo, em comissão, de Chefe de Seção de Regional de Saúde – Símbolo 
5-C, da Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 1º de março de 2017.

Curitiba, em 12 de abril de 2017, 196º da Independência e 129º da Re-
pública.

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

MICHELE CAPUTO NETO
Secretário de Estado da Saúde

30883/2017

DECRETO Nº 6640

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelos incisos V e VI do art. 87 da Constituição Estadu-
al e tendo em vista o contido no protocolo sob nº 14.536.904-5,

DECRETA:

Art. 1.º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação 
e/ou constituição de servidão administrativa de passagem, pela Copel Distribuição 
S.A., consoante a alínea “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 constru-
ção da Linha de Distribuição de Alta Tensão - LDAT 138 kV Andirá Leste - Ban-
deirantes, situada nos municípios de Andirá e Barra do Jacaré, Estado do Paraná, 

com as seguintes características:
Memorial descritivo da poligonal que serve de eixo para a LDAT 138 

kV Andirá Leste - Bandeirantes (CAR 629770), utilizando o datum sirgas 2000, 
MC. -51°, vértice: SAT 96039 Ourinhos (SP). A poligonal do eixo da LDAT 138 
kV Andirá Leste - Bandeirantes inicia-se no ponto 0PP, localizado no pórtico da 
Subestação Andirá Leste, de coordenadas E=582.542,277 e N=7.447.667,627. 
Parte com azimute 258°41’35” e percorre 263,435 m até o ponto MV01, de co-
ordenadas E=582.283,955 e N=7.447.615,976. Deflete 17°37’52” à esquerda e, 
com o azimute 241°03’43”, percorre 520,17 m até o ponto MV02, de coordenadas 
E=581.828,732 e N=7.447.364,285. Gira 34°14’19” à direita e, com o azimute 
275°18’02”, percorre 30,072 m até o ponto MV03, de coordenadas E=581.798,789 
e N=7.447.367,063. Rotaciona 47°00’35” à direita e, com o azimute 322°18’37”, 
percorre 324,165 m até o ponto MV04, de coordenadas E=581.600,599 e 
N=7.447.623,585. Deflete 5°24’58” à direita e, com o azimute 327°43’35”, 
percorre 313,408 m até o ponto MV05, de coordenadas E=581.433,250 e 
N=7.447.888,574. Gira 0°14’17” à direita e, com o azimute 327°57’51”, percorre 
358,779 m até o ponto MV06, de coordenadas E=581.242,936 e N=7.448.192,717. 
Rotaciona 0°14’20” à esquerda e, com o azimute 327°43’31”, percorre 538,822 
m até o ponto MV07, de coordenadas E=580.955,216 e N=7.448.648,290. Fi-
nalmente, deflete 132°31’54” à esquerda e, com o azimute 195°11’37”, percorre 
92,548 m até o ponto MV08, de coordenadas E=580.930,961 e N=7.448.558,977. 
Do 0=PP ao MV-02, a faixa de segurança da LDAT 138 kV ADL-BAD é de 9,5 m 
para cada lado do eixo da LDAT. Do MV-02 ao MV-08, a faixa de segurança é de 
11 m para cada lado do eixo.

A extensão total referente ao eixo da LDAT é de 2.441,4 m, envolvendo 
área total de 53.710,77 m², atingindo terrenos de propriedade atribuída a quem de 
direito, situados nos municípios de Andirá e Barra do Jacaré, no Estado do Paraná.

Art. 2.º Fica autorizada a Copel Distribuição S.A. a promover todos 
os atos judiciais ou extrajudiciais que se fizerem necessários à desapropriação e 
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. 3.º Fica a Copel Distribuição S.A. autorizada a tomar medidas ju-
diciais 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. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 12 de abril de 2017, 196º da Independência e 129º da Re-

pública.

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

30885/2017

DECRETO Nº 6641

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo artigo 87, incisos V e VI, da Constituição Estadu-
al e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 14.523.996-6,

DECRETA

Art. 1.º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição 
de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - 
SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas, destinadas à Faixa de Servidão 
Administrativa de Passagem da Adutora de Água Tratada 02 – Maringá/Paiçandu, 
com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto- Lei nº 3365 de 21 de 
junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956.

1 – Área: 127,83m²
Proprietário: Bárbara Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou a 

quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terras sob nº 349-A (trezentos e quarenta e nove-

-A), Remanescente, com a área de 91.855,30 metros quadrados, situado na Gleba 
Ribeirão Paiçandu, no Município e Comarca de Maringá – PR, conforme consta 
na matrícula nº 77.816 do 1º Serviço de Registro de Imóveis da comarca de Ma-
ringá – PR, uma área de 127,83m² destinada a faixa de servidão administrativa de 
passagem da adutora de água tratada 02 – Maringá/Paiçandu, com a seguinte des-
crição: Inicia-se a descrição pela faixa de servidão no vértice do ponto 0=PP, de 
coordenadas N 7.406.007,28 m e E 396.798,78 m, com a faixa de domínio da Ro-
dovia PR-323 e a PARTE DESTACADA DO LOTE 350; daí segue confrontando 
com a PARTE DESTACADA DO LOTE 350; com os seguinte rumo e distância: 
1°33’30’’NE e 3,59 m até o vértice ponto 01, de coordenadas N 7.406.010,87 m e 
E 396.794,88 m; daí segue confrontando com o Lote 349-A; com o seguinte rumo 
e distância: 58°15’41’’SO e 43,64 m até o vértice ponto 02, de coordenadas N 
7.405.987,91 m e E 396.757,77 m; daí segue confrontando com Ramal Ferroviário 
destacado do Lote 349/A; com o seguinte rumo e distância: 33°49’50’’SE e 3,00 
m até o vértice ponto 03, de coordenadas N 7.405.985,42 m e E 396.759,44 m; daí 
segue confrontando com a faixa de servidão da Rodovia Eng. Oswaldo Pacheco de 
Oliveira – PR 323; com o seguinte rumo e distância: 58°15’34’’NE e 41,56 m até 
o vértice inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma extensão de 91,79 
m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com a área total de atin-
gimento de 127,83 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferencia-
das ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se 
representadas no sistema UTM, tendo como datum o SAD69. Todos os rumos e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

2 – Área: 1.781,25m²
Proprietário: Torlim Produtos Alimentícios Ltda., ou a quem de di-

reito pertencer.
Situação: Na parte destacada medindo 10,00 alqueires paulista, do lote 

nº 350 (trezentos e cinqüenta), situado na Gleba Ribeirão Paiçandu, no Município 
e Comarca de Maringá – PR, conforme consta na matrícula nº 302 do 1º Serviço 


