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PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a criação do Quadro Próprio
Estatutário, adequação das carreiras, cargos e
vencimentos dos servidores públicos na estrutura
organizacional do Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná — IAPAR-EMATER.

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Esta .Lei dispõe sobre a criação do Quadro Próprio Estatutário, adequação
das carreiras, cargos e vencimentos dos servidores públicos na estrutura
organizacional do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — IAPAREMATER.
Art. 2° 0 Quadro Próprio Estatutário do Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná — IAPAR-EMATER será composto pela Carreira de Desenvolvimento
Rural, constituida por cinco cargos públicos de provimento efetivo, denominados:
I — Profissional Auxiliar;
II — Profissional Administrativo;
III — Profissional Técnico Especializado;
IV — Profissional Graduação Superior;
V — Profissional Pesquisador.
Parágrafo único. A carreira será estruturada, para cada cargo, em três classes
compostas por quinze referências salariais continuas, em ordem de valores
crescentes.
CAPITULO II
DA CONCEITUAÇÃO ESTRUTURAL DA CARREIRA
Art. 30 Para fins desta Lei, considera-se:
I — Carreira: é o agrupamento dos cargos e suas funções, em classes
escalonadas que refletem o crescimento profissional do cargo, com amplitude
salarial prevista, no mínimo, para 35 (trinta e cinco) anos de serviço;
II — Cargo: é a unidade funcional básica de ação do agente público
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correspondente ao conjunto de atribuições semelhantes quanto a sua natureza e
complexidade, com descrição de atribuições definidas na lei que o cria;
Ill -Função: é o conjunto de atribuições e tarefas de mesma formação (nível de
escolaridade exigido) e requisitos, podendo ser 'exercida por pessoas ou
profissionais de diferentes formações, mas com o mesmo nível de execução e de
responsabilidade, de acordo com os perfis profissiográficos/profis'sionais;

IV - Função singular: é aquela cuja escolaridade ou exigência legal determina
profissionalização ou ocupação especifica;
V - Função multiocupacional: é aquela cuja exigência de escolaridade não
determina uma profissionalização ou formação especifica, podendo ser exercida
por profissionais de diversas formações; ,
VI - Classe: é o escalonamento hierárquico do agrupamento de funções,
vinculadas à crescente exigência do nível de complexidade, grau de
responsabilidade profissional ou escolaridade, constituindo-se a linha natural de
crescimento vertical do servidor no cargo ou função, em ordenamento inicial (de
acesso), intermediário (primeira promoção) e superior (segunda promoção);
VII - Referência: é o escalonamento de evolução horizontal do servidor, dentro
da mesma classe, referente às progressões de carreira, pelos critérios
estabelecidos nesta Lei;
VIII - Cursos regulares: são aqueles referentes à conclusão ou titulação do ensino
fundamental, ensino médio ou ensino superior;
IX - Perfil Profissiográfico/Profissional: é o documento formal da descrição da
função, indicando tarefas genéricas, especificas e especializadas, requisitos de
escolaridade, exigências físicas, psicolc4cas e profissionais e demais condições
necessárias ao adequado desempenho do servidor.
Art. 40 A carreira e a descrição de cargos e funções do Quadro Próprio do Instituto
de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER constam do Anexo I
desta Lei e a disposição da estrutura, a quantidade de vagas e os requisitos
mínimos de escolaridade para ingresso, de acordo com os cargos que
determinam a linha de desenvolvimento profissional dos servidores constam no
Anexo II desta Lei.

CAPÍTULO Ill
DO INGRESSO
Art. 50 0 ingresso no Quadro Próprio Estatutário do Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER, na Carreira de Desenvolvimento Rural, darse-6 exclusivamente pela aprovação em concurso público de proves ou de provas
e títulos, observada a escolaridade e exigências estabelecidas no Anexo II desta
Lei para cada cargo.
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§ 1° 0 ingresso se dará na Classe e Referência inicial do cargo e dependerá da
existência de vaga.
§ 2° 0 provimento no cargo deve ser precedido de inspeção e avaliação médica
obrigatória, realizada por órgão pericial do Estado do Paraná ou, mediante
delegação, por entidade credenciada.
§ 3° Em conformidade ao previsto no Perfil Profissiográfico/Profissional poderá
integrar as etapas de seleção a Avaliação Psicológica.
§ 40 Não haverá novos ingressos para os cargos públicos denominados
Profissional Auxiliar e Profissional Administrativo, constantes no art. 1° desta Lei,
sendo os referidos cargos extintos ao vagar.
Art. 6° Será adotado o Perfil Profissiográfico/Profissional para a realização de
concursos públicos, dimensionamento de pessoal, avaliação de desempenho,
capacitação profissional, movimentação entre unidades organizacionais,
avaliação especial do Estágio Probatório e institutos de desenvolvimento na
carreira.
Parágrafo único. 0 Perfil Profissiográfico/Profissional detalhado, abrangendo
cada função, será estabelecido em Resolução Conjunta da Secretaria de Estado
da Agricultura e do Abastecimento e Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná — IAPAR-EMATER, após ouvida a Secretaria de Estado da Administração
e Previdência, no prazo de até noventa dias, a partir da publicação desta Lei.

CAPITULO IV
DO ESTAGIO PROBATÓRIO
Art. 70 0 Estágio Probatório sett de três anos de efetivo exercício na função na
classe, regulamentado por Resolução Conjunta da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento e do Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná — IAPAR-EMATER.
Art. 8° 0 servidor nomeado para cargo de provimento efetivo do Quadro Próprio
Estatutário do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — IAPAR-EMATER,
em Virtude de concurso público, será submetido à Avaliação Especial de
Desempenho do Estágio Probatório, como condição para aquisição de
estabilidade.
Parágrafo único. A Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório
verificará a idoneidade moral, a assiduidade, a disciplina e a eficiência do servidor
no desempenho das atribuições do cargo e da função.
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Art. 90 A estabilidade será declarada por Resolução Conjunta da Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento e Instituto de Desenvolvimento Rural
do Paraná — IAPAR-EMATER, após aprovação no processo de Avaliação
Especial de Desempenho do Estágio Probatório.
Art. 10 A reprovação no Estágio Probatório resultará na exoneração do servidor,
respeitados o contraditório e a ampla defesa, instruido pelo devido processo
administrativo.
CAPITULO V
DA CARGA HORÁRIA, DA JORNADA E DO REGIME DE TRABALHO
Art. 11. A carga horária dos cargos e funções constantes da Carreira de
Desenvolvimento Rural é de quarenta horas semanais, com jornada de oito horas
diárias.
Parágrafo Calico. Ern existindo necessidade especifica, decorrente das
atividades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — IAPAR-EMATER,
poderão ser estabelecidos outros regimes de trabalho, com cargas horárias
diferenciadas, que serão regulamentados por Ato próprio, obedecendo ao
previsto na legislação inerente.
CAPÍTULO VI
DOS INSTITUTOS DE DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA
Art. 12. 0 desenvolvimento profissional na carreira se dará pelos institutos da
progressão e da promoção.
§ 1° A progressão é a elevação do servidor estável e ativo de uma referência
salarial para outra imediatamente superior na mesma classe, tendo como limite a
referência salarial final da dasse em que está posicionado na tabela de subsídios.
§ 2° A promoção é a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela
a que pertence, dentro do mesmo cargo que foi objeto do Concurso Público e em
que o servidor foi nomeado, sendo vedada a alteração ou troca de cargo.
Art. 13. A progressão será concedida ao servidor estável e ativo, por aprovação
no estágio probatório, por titulação e por avaliação de desempenho, observada a
legislação complementar em vigor.
Parágrafo único. A progressão por aprovação no estágio probatório concederá
a elevação para a referência dois da classe de ingresso, observada a legislação
complementar em vigor.
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Art. 14. A progressão por avaliação de desempenho será de uma referência
salarial e ocorrerá se o servidor estável e ativo obtiver resultado satisfatório na
média das avaliações anuais em períodos de três anos.
§ 10 Os critérios de aplicação, indicadores de desempenho e padrões de
resultados serão definidos em Resolução Conjunta da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento — SEAB e Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná — IAPAR-EMATER.
§ 2° Para os servidores oriundos das carreiras da Lei n° 18.005, de 27 de março
de 2014 e da Lei n° 17.451, de 27 de dezembro de 2012, serão considerados os
tempos transcorridos na série de classe anterior à data do enquadramento, desde
que tenham existido as correspondentes avaliações de desempenho.
Art. 15. A progressão por titulação seguirá procedimentos específicos, definidos
em Resolução Conjunta da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento — SEAB e Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — IAPAREMATER, concedendo até duas referências salariais, requeriveis a cada quatro
anos de efetivo exercício na mesma classe.
§ 1° Para os servidores oriundo das carreiras da Lei n° 17.451, de 2012, o marco
temporal de inicio dos períodos de quatro anos de interstício se dart na data de
enquadramento nesta Lei, reiniciando-se quando ocorrer promoção para nova
classe.
§ 2° Para os servidores oriundo das carreiras da Lei n° 18.005, de 2014, serão
considerados os tempos transcorridos na classe equivalente daquela lei, à data
do enquadramento, reiniciando-se quando ocorrer promoção para nova classe.
§ 3° Para instruir seu requerimento nessa modalidade de progressão, o servidor
poderá apresentar titulação de cursos não regulares, vinculados à sua área de
atuação, obedecendo:
I — para os ocupantes do cargo de Profissional Auxiliar e Profissional
Administrativo, apresentação de titulação de cursos relativos à área de atuação,
sendo uma referência para cada quarenta horas;
II — para os ocupantes do cargo de Profissional Técnico Especializado,
apresentação de titulação de cursos relativos à área de atuação, sendo uma
referência para cada oitenta horas;
Ill — para os ocupantes do cargo de Profissional Graduação Superior e
Profissional Pesquisador, apresentação de titulação de Cursos de Atualização,
Aperfeiçoamento, Especialização ou cursos de pós-graduação lato sensu ou
strict° sensu, relativos à área de atuação, sendo uma referência para cada 120
(cento e vinte) horas;
IV — não serão válidos para requerimento de progressão por titulação, os títulos
utilizados para a comprovação do requisito de ingresso no Concurso Público,
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excetuando-se os utilizados para a prova de títulos.
§ 40 É vedado considerar o titulo apresentado ou utilizado para processos de
progressão na presente carreira, bem como nas carreiras antecessoras, em
processos anteriores a publicação desta Lei.
§ 50 É vedado considerar o diploma e/ou certificado de curso realizado fora do
interstício da progressão requerida, exceto as titulações referentes à cursos em
nix/el de Lato Sensu e de Stricto Sensu.
§ 6° A progressão não poderá ocasionar que se ultrapasse a Arne referência da
classe e não ocasionará, em nenhuma hipótese, promoção.
Art. 16. A promoção aplica-se ao servidor estável e ativo na carreira, e se dará
por merecimento ou por tempo de serviço, sendo aplicáveis apenas duas
promoções ao longo da carreira.
§ 1° A promoção na modalidade tempo de serviço poderá ser requerida quando
ou após completado os primeiros quinze anos na carreira para a primeira
promoção ou quando e após completados 25 (vinte e cinco) anos na carreira para
a segunda promoção, podendo essa modalidade ser requerida apenas uma vez
ao longo da carreira.
I — para obter a promoção por tempo de serviço, é necessário que o servidor tenha
obtido conceito suficiente nos processos de avaliação de desempenho dos dois
últimos interstícios avaliativos, de três anos cada, anteriores à promoção
requerida.
§ 2° 0 intervalo entre as promoções, em qualquer modalidade, não poderá ser
inferior a dez anos transcorrido em uma mesma classe, contados a partir da
última promoção obtida.
§ 3° A promoção na modalidade merecimento se dará segundo o estabelecido no
Anexo Ill desta Lei.
§ 4° Para as promoções, independentemente dos interstícios em que ocorram,
poderão ser. apresentados títulos de graduação superior ao exigido para ingresso,
desde que referentes à área de atuação atual do servidor ou as titulações
referentes A' cursos em nível de Lato Sensu e de Stricto Sensu,
independentemente do período de conclusão dos mesmos, respeitando-se o
descrito no Anexo Ill desta Lei.
§ 50 É vedado considerar o titulo apresentado ou utilizado para processo de
promoção na presente carreira, bem como nas carreiras antecessoras, em
processos anteriores a publicação desta Lei.
§ 6° Quando a primeira promoção ocorrer na modalidade tempo de serviço,
obrigatoriamente a segunda promoção deverá ocorrer na modalidade
merecimento.
§ 70 A promoção, referida no caput deste artigo, ocorrerá sempre no mesmo cargo
e na classe subsequente a até então ocupada, sendo a promoção caracterizada
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com o enquadramento do servidor na segunda referência de subsidio com valor
imediatamente maior que o percebido antes da promoção.
§ 8° É considerado para efeitos de promoção na presente lei, os tempos de
serviço já cumpridos e averbados ou reconhecidos para efeitos legais nas
carreiras e nas classes, referentes à Lei n° 18.005, de 2014 e à Lei n° 17.451, de
2012, aplicando-se aos novos ingressantes a legislação e normativas vigentes.
Art 17. Todo e qualquer documento comprobatório, apresentado para
desenvolvimento na carreira, sera analisado e validado por Comissão instituída
para essa finalidade, restando sem eficácia administrativa em qualquer outro
processo de avanço de carreira, não gerando saldo ou resíduos de horas para
posterior aproveitamento.
Art. 18. As promoções e progressões em todos os casos previstos nesta Lei,
dependerão da comprovação de disponibilidade orçamentária e financeira.
Parágrafo único. Os efeitos financeiros e funcionais das promoções e
progressões decorrentes desta Lei serão devidos após a publicação do ato formal
de concessão em diário oficial.
CAPITULO VII
DA ESTRUTURA REMUNERATORIA
Art. 19. A estrutura remuneratória dos cargos constantes da Carreira de
Desenvolvimento Rural é estabelecida por meio de subsidio, fixado na forma do
Anexo IV desta Lei.
Parágrafo Calico. O subsidio é fixado em parcela única, sendo vedado o
acréscimo de gratificações, adicionais, abono, prêmio ou outra espécie
remuneratória de carreira, salvo as verbas estabelecidas no art. 20 desta Lei.
Art. 20. 0 subsidio não exclui o direito à percepção de:
I — Gratificação natalina, na forma do inciso IV do art. 34 da Constituição Federal
de 1988;
II — Terço de férias, na forma do inciso X do art. 34 da Constituição Federal de
1988;
III — Diária, na forma da legislação em vigor;
IV — Adicional noturno;
V — Auxilio-funeral;
VI — Verba transitória decorrente de função de direção, chefia e assessoramento,
regulamentada por Lei;
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VII — Abono de permanência, na forma da legislação em vigor;
VIII — Diferença de subsidio, na forma desta Lei.
Art. 21. 0 subsidio sofrerá reajuste, reposição ou aumento, conforme disposto na
Lei de revisão geral anual das carreiras do Poder Executivo do Estado do Paraná.
Art. 22. A adoção do subsidio não se confunde com a assunção do cargo de
provimento em comissão ou função comissionada de confiança referente
estrutura organizacional.
CAPÍTULO VIII
DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA 0 ENQUADRAMENTO DOS
SERVIDORES
Art. 23. É facultado, aos servidores estavéis e em estágio probatório, o
enquadramento no Quadro Próprio do Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná — IAPAR — EMATER.
I — da carreira do IAPAR de Logística e Gestão em Ciência e Tecnologia:
a) do cargo de Auxiliar em Ciência e Tecnologia;
b) do cargo de Assistente em Ciência e Tecnologia;
C) do cargo de Analista em Ciência e Tecnologia.
II — da carreira do IAPAR de Técnico-Cientifico:
a) do cargo de Pesquisador, a que se refere a Lei n° 18.005, de 27 de março de
2014;
III — das carreiras do Instituto EMATER:
a) da carreira de Profissional de Extensão Rural;
b) da carreira Técnica de Extensão Rural, a que se refere a Lei n° 17.451, de 27
de dezembro de 2012.
§ 10 Os servidores mencionados neste artigo, deverão formalizar expressamente
a sua vontade pelo enquadramento no Quadro Próprio Estatutário do Instituto de
Desenvolvimento Rural do Paraná — IAPAR-EMATER, objeto desta Lei, em
requerimento próprio, devidamente assinado e protocolado no sistema eprotocolo do Governo do Estado, no prazo máximo de até sessenta dias corridos
após a promulgação desta Lei.
§ 2° Em não havendo a expressa manifestação prevista no § 1° deste artigo, até
o prazo máximo estabelecido, o servidor permanecerá definitivamente vinculado
sua carreira de origem na Lei n° 18.005, de 2014 ou na Lei n° 17.451, de 2012,
com as regras e determinações em vigor nessas carreiras, sem qualquer direito
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a ser enquadrado no Quadro Próprio Estatutário do Instituto de Desenvolvimento
Rural do Parana — IAPAR-EMATER.
§ 3° Não haverá e não sera devida, a qualquer tempo, equivalência ou isonomia
a ser requerida ou reivindicada entre as carreiras do Quadro Próprio do Instituto
de Desenvolvimento Rural do Parana — IAPAR-EMATER, objeto desta Lei e as
carreiras de Logística e Gestão em Ciência e Tecnologia e carreira TécnicoCientifica, elencadas na Lei n° 18.005, de 2014 e as carreiras do Instituto
EMATER, carreira de Profissional de Extensão Rural e carreira Técnica de
Extensão Rural, referidas na Lei ric) 17.451, de 2012.
Art. 24. Os servidores estáveis e em estagio probatório das carreiras oriundas da
Lei n° 18.005, de 2014 e da Carreira Profissional de Extensão Rural da Lei n°
17.451, de 2012, que optarem pelo Quadro Próprio do Instituto de
Desenvolvimento Rural do Parana — IAPAR-EMATER, serão enquadrados pelo
valor da remuneração do servidor a data do enquadramento, na classe
equivalente à que ocupava, conforme estabelecido no Anexo VI desta Lei.
§ 10 Para fins de enquadramento, a remuneração de que trata o caput deste
artigo, compreendera, para os servidores oriundos da Lei n° 18.005, de 2014, o
cômputo de salário, de adicionais por tempo de serviço e também o adicional de
insalubridade ou periculosidade, quando não oriundos de decisão judicial, sendo
que para os servidores oriundos da Lei n° 17.451, de 2012 ocorrerá pelo valor do
subsidio vigente na data do enquadramento, com exceção dos servidores da
Carreira Técnica de Extensão Rural, que serão enquadrados segundo o descrito
no art. 25 desta Lei.
§ 2° As verbas oriundas de decisão judicial, que não fazem parte da evolução de
carreira das Leis n° 18.005, de 2014 e n° 17.451, de 2012, constarão em
destacado, como já adotado.
§ 3° Em não existindo referência com valor igual de remuneração, na mesma
série de classe, o servidor sera enquadrado na tabela de subsídios, na referência
com valor imediatamente inferior a sua remuneração, sendo a diferença paga
como diferença de subsidio, sobre a qual incidirá, nos mesmos indices aplicados,
todo aumento ou reposição aplicado a tabela de subsídios vigente.
§ 4° Nas situações descritas no § 3° deste artigo, o valor de remuneração sera
ajustado à tabela de subsídios desta Lei no primeiro avanço de carreira aplicado
ao servidor público, extinguindo a parcela correspondente a diferença de
subsidio.
Art. 25. Os servidores estáveis e em estagio probatório da Carreira Técnica de
Extensão Rural, referente a Lei n° 17.451, de 2012, que optarem pelo
enquadramento no Quadro Próprio do Instituto de Desenvolvimento Rural do
Parana — IAPAR-EMATER, terão o referido enquadramento realizado de acordo
com o estabelecido no Anexo VII desta Lei.
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CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. As atividades e atribuições básicas dos Cargos Públicos da Carreira de
Desenvolvimento Rural estão descritas no Anexo V desta Lei.
Art. 27. Aplica-se aos servidores públicos sob o comando desta Lei, no que
couber, as Emendas Constitucionais n° 20/1998, n° 41/2003 e n° 47/2005.
Art. 28. E facultado aos servidores aposentados e geradores de pensão, com
direito à paridade, optar pelo enquadramento desta Lei ou pela permanência na
Lei n° 18.005, de 2014, manifestando-se formalmente a esse respeito, sendo o
enquadramento realizado pela PARANAPREVIDENCIA, por intermédio de suas
unidades administrativas competentes.
§ 1° A opgao a que se refere o caput deste artigo deverá ser realizada em até
noventa dias após a promulgação desta Lei, em processo administrativo
especifico, que será orientado formalmente aos servidores abrangidos.
§ 2° Em não havendo a manifestação formal prevista no caput deste artigo, após
transcorrido o prazo de noventa dias da promulgação desta Lei, ensejará que a
PARANAPREVIDENCIA venha a efetuar o enquadramento automático desses
servidores aposentados e geradores de pensão desta Lei.
§ 3° Enquanto existirem servidores aposentados e geradores de pensão oriundos
da Lei n° 18.005, de 2014, essa Lei será considerada como ativa para todos os
efeitos dos direitos inerentes às aposentadorias e pensões.
Art 29. Observada a legislação previdenciária, será reconhecido e somado o
tempo de serviço e de contribuição do cargo anterior ao novo enquadramento,
para efeito de contagem de tempo de serviço público, de carreira, concessão de
aposentadoria e de abono, quando existir.
Art. 30. As carreiras oriundas do IAPAR, carreira de Logística e Gestão em
Ciência e Tecnologia e carreira Técnico-Científica, a que se refere a Lei n° 18.005,
de 2014 e as carreiras do Instituto EMATER, carreira de Profissional de Extensão
Rural e carreira Técnica de Extensão Rural, a que se refere a Lei n° 17.451, de
2012, não terão novos ingressos, sendo extintas ao vagar.
Art. 31. A implementação dos efeitos financeiros decorrentes desta Lei fica
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira para tanto,
bem como ao atendimento dos limites de despesas com pessoal previstos na Lei
de Responsabilidade Fiscal.
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Art. 32. 0 prazo prescricional para revisão dos efeitos decorrentes desta Lei se
encerra em 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
CARREIRAS, CARGOS E FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ-IAPAR-EMATER

CARGO

Profissional
Auxiliar
(sem ingresso, extinto ao
.
vagar)

ProtissiOnal
Administrativo
CARREIRA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL

(sem ingresso, extinto ao
vagar)

Profissional Técnico
Especializado

FUNÇÕES

Funçãoo Multiocupaclonal:
Auxiliar
Função Muitiocupac' I:
Administrativo

Funçãoo uftiocupad al:
Técnico Especializado

Profissional Graduação Função Muftiocupacional:
Profissional Especialista
Superior

Profissional
Pesquisador

Função singular:
Pesquisador
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ANEXO II

S, E:SPECJFLADE E ESCOLARIDAC. DE INGRESSO NO ,
QUADRO DE CARGO$ NU DE
QUADRO PRÓPRIO DO INS1JTO DE OESEWOLV1MENTO RURAL DQ PARANÁ tAPAR-EMTER

'
VAGAS POR
CLASSE:ESPECWICIDADE - ESCOLARIDADE DE
CtAssE t
INGRESSO
CLAM z
ciA SSE 3

CARGOS
4

N

PROfiSSiONAL
11?
•
0

(130)

PROFtSSIONAL
ADMINISTRATIVO
(PA)
,

AUXILIAR - ENSINO FUNDAM ENTAL
(SEM NOVOS INGRESSOS, EXTI'ITA AO
VAGAR)

..40MAISTRATIVO - ENSINO MÉDIO
Mal NOVOS INGRESSOS, EXTINIA AO
VAGAR)

50
o

•
PROFISSIONAL
TECNICO
ESPECIALIZADO
(PE)

•
350
35o
350

PROFISSIONAL
GRADUAÇÃO
SUPERIOR
E
(PS)

350
450

,
PROFISSIONAL

1
i

is

Palácio lassaouIguaçu Prep Noma Senhora ele Salo

an

TÉCNICO ESPE , A .. ZADO - ENSINO MEMO
PROFI SSIONALIZANI t COMPLETO, COM
_ PROFISSÃO REGULAMENTADA EM LEI E
REGISTRO PROFISSIONAL NO RESPECTIVO
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃ

PROMS!:
ESPECIALISTA- ENSINO
SUPERIOR COM REGISThO PROFISSIONAL
NO RESPECTIVO CONSELHO DE:
FISCALIZAVO PR SSIONAL

ENSINO SUPERIOR COM REGISTRO
PROFISSIONAL NO RESPECTIVO
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL E DOUTORADO NA AREA DE
PESQUISA DE ATUAÇÃO NA AUTARQUIA
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ANEXO III
RECIMENTO

REQUISETOS PARA
CARGO

REQUISITO
10 anos na classe P02 + nível médio compteto au revel

CLASSE

uperior completo ou conhecimentos especificos na area de,
atuação
10 anos na clagsra., P03 + cursando 30 ano de curso de revel
médio on nivel médio completo ou conhecimentos específicos
na. area cle atom* el

(-1

PROFISSIONAL

AUXILIAR.
(PO)

(Selves Ingresso%
eXtinta ao vagar)
• PROFISSIONAL
ADMINISTRATIVO

°s ingress",
exttnta ao vagar)

¡sent

PROFISSIONAL

TECNICO
ESPECIALIZADO

(PE)

. DES

P03 .
PM
PA2

- • ao raw
•curso de nível superior completo ou
, 10 anos na desse P
póuação Lato Senso ou &Ado Sensu na área de
atuação el en
,
10 an na dasse PA3 + cursando '3° ano tie CUM de fling
de atuação (")
. superi
, ........ ou curso superior completo na area
•-

o, •

10 arms na dasse PE2 + asso de nivet stipend completo •na
• area de atuação (**) ou pós-graduação Lato Sensu ou Stride
PEI !
Sensu na • area de atuação. (") (")
cursando 3° a decurso de nível
, 10 anos na Classe .,
uperior na áre
a de atuação (**) ou curso superior completo na
PE2
&ea de &MOD el
Ingresso

PROFISSIONAL

GRADUAr
s.A0
SUPERIOR (PS)

PROFISSIONAL
PESQUISADOR

10 anos na classe P52 + põs gradua* Stricto Sensu na area
de atuação (1 ) (ki) ou duas especializações na área de
atuaigio (outras) (n• ç
PSI •
classe P53 duos especializações na Area de
' ou pets graduação &Ado Sensu na area de•
PS2
allP949 .
•PS3
...Ingresso

n

r)

13132

10 ones na classe PP2 + Pós-Doutorado (.) na áre
a de
aluação (0*). j pós graduação Stricto Sensu(,") na área de
atuação (VI ou duas especializações (outras) na area de
&Ora* ei en
10 anus na claws PP3 + Pós-Doutorado na Area de atuação,
VI ou Os graduação Stricks Senso na area de atuação
(**.) ou duas especializações na &ea de atria* (4) (***)

PP3

Ingresso

PPI

(PP)

ri

Nonnaliza.*soiree o one é considerado área de atuação e corinetimento especitto será estabeleCida em

Pesaro* Conjunta SEAMEN-Parana
•cal NonnalizarAo sabre especiermaptes sera' estabelecida em Reseluplio Conjunta SEAEMDR-Parati
("n. Pós gradua* S1IiI.%U Sensu (Mestrado ou Doutorado) não ublizado para ingresso ou para atria amp de
carreira
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ANEXO IV
TABELA DE SUBSÍDIOS

8.10460

1117463.

1

2

3

TAMA DE SISSOIOS DACARROILAESTATLEFARIA DO
81313113EIAS
s
7
s
s
5

ANNA
5

to

is

12

is

IS

6.333,16 7.212,55 7591,94 7.971,33
4234,34 4.4461.6 4.668,36 4.501,78
3.3.17,93 1477,06 2.83853 8.747,04

14131
502

2.659,87
2.245,56
1.952,66

2.475J01
104163

3.418,65 3.798,04 4.177,43 4.55682.
wr 3353,371 3.15573
2.599,52 2.729,50
2.1436 3...221„31 ''' 1446M 16E104

4533,21
3317,72
2.67441

5.315,60 5.694,99
3.483,51 1657,70
174017 3.416,78

PHORSSIONAL
ADVO0STRATIVO

Ha
%I
566

4.483E2
5.007,19
3.898,71 4277,86
8390,18 _ 3.542,74

5.73086 5354,53 1.97320 7.60187
4.47438 4.67153 P. 5.12581 5.35650
3702,15 3258,75 IF LISA 4.433,02

3225,54
5.507,54
4.535,65

884921 5472,88 18056,55 16.72422 11.343,84 11557,55 12.55123 13214,90
5.34943 6112,66 6..137,73 6.675,17 6.37456 7.266,45 7.617,43 7.14427
4.54025 5.056,20 5.290,04 5.523,03. 5775,86 6035,82 _6.302,47 6.591,35

pl40RS90I3.

581

5.543,41

6.224,33

Ttasco582

4.820,36
4.191,52

1289.14
4.355,28

PRORSSIMAI
/XMAS

ENtaillEADO

483

pROR39101410. •

451 .
562

MIADUProk
SUPERIDR

PROFISSIONA1

PESQUISADOR

•

•

433
351
592
5743

9.093,23
7.911,34
6.880,33

3.039,26

6.07438 6453,77
3140,68 4032,71
3.04454 3331,08

as

6.108,21 7390,61 6.273,01 8555,41 5.637,81 2132421'11352,51 11685,01 12.337,41 11349,31 13.732,21 1 4,61 15.097,01
5527,15 5.775,87.' 6.13757 6.512,77 6.520,71 7.232,23 7.557,66 7.337,77 6253,17 8624.56 5.012,67 941424 5842,06
4553,65 4.713,0? 5.14678 5354,73 5.551,91 5291,..57 4544...4 6164,28 6514,85 3775,44 7046,46 752432 7621,45

10.35459 11.437,95 12.607,31 13.77467 14543,03 16.115,39 17.284,75 18.454,11 19.623,47 2473353 21542,19 23133,55 14.300,91 25.47427
LRAM 1072,64 1.410,00 P10.103,81 1017044 11.260,13 11.071,34 12.406,44 12.5e3,30 13547,17 24.564,7014.763,84 13554,57 18.146,24
7.184,94 7.513,49 7.85134 3.515,85 5602,35 5.402,98 9831,33 10.273,74 141716,06 11215,13 11.714,05 1224263 12.88195 11.37989

11.834,51 13.353,60 14.952,62 18.511,64 18.07455 19.325,614 21.183,73 22.747,7224.335,14 25665,76 27.424.78 28.533,3030.542,32 32.101,84 3165436
10290,94 11291,73 11,799,26 12.330,85 p13.533,03 14.133,22 10.77513 15,440,01 16.134,81 16.553,57 11.613,61 12.411,63 19.24138 13.106,00 21.01.1,72
5.948,34

3.351,33

9,772,14 10.21134 1.11204,59 81.703,21 12,238,13 12.79816 13.362,16 23.363,4 14591,81 35.24844 ........... 1556258 17,401,01
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ANEXO V

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁS• ICAS
DESENVOLIAMENTO RURAL

niche, nas
PROFISSIONAL
AUXILIAR
MO)

e de pesquisa

e máq
ingress/or abate ao armazenagern e bame
porteria e de recap*.
wawa

PROFISSIONAL.
ATIMINSTRATIVO
(PA)

PROFISSIONAL
TÉCNICO
ESPECIALIZADO
1PE)

de &Zak,. tabarat6rieos, .sirs gearis de
, graCil„ transports nodarlina, operatia
Valetgar, unidades de clescmo.,
•roe agrapecuirias, escalades. vigilance

Com
Acompardier„ dassirmar,
_ &Ma, apoiadas
supervisionar. e executer &teazles sernisctr
•de suporte *lad& •e admhi aUeoà pesquisa, .ionierith desenvolvimento e forensic)
. :156*o em geraLddraestrutura.
ruraL nas ire& de gestio de pessoas. admin
1 .finança?, laboratórios, .eidergies marten:44ms. unidades de pesquisa. unidades de
extensao• rural cameos experinnerriaid. mariet cam animais, transferenoia de
tecnologa..00MIMidagee e• ecnoloqdainformaileo. Exercer•atividades correlates:
.Cont as especift 'dad es da area de ei çãos cargo
Acompanhar, chssificar, conindar e deseinvoilver anAdarles :operaemis
estuturecias. Coondonar. Elaborar, tianejal e parlicipar de estudos e :married ern
projelos ear-stag
' loos e de supor as apes inking:Meals Mau. ,realizer atividades
estabetacklas.ein pianos de trababostracjetostpTeglarrifle que requeiram quaker:ill
F de rivet médio rialto especializado au eqtrivalenter Miranda em assess:0as.
conselhos. equines, grupas de trabalhos ou individnalmiudiu, em unidades
1
.aderatistativas eou fitancelias, de gee& de pessoas, dalecnologla dE. iitorrnarído.
labor-456os. Maas de apoiaticninc., metotialogico ou •de apeEo bagsfee a pesquisa,
desemahriment: rural extensgo rural piane¡arnerato e exempo inatudonal. difuso
de tecnologia, assistincia *nice e eidensio Tara'. atuando em unidades dE
' validates de eaters& =ale de regócios. Eimer
pesquisa esties ioperimentais,
:
atividades 00171-0.13.,taS e da. sua tome* ppoilssional. • • •
Com as esPIO' • • • ed tie inee able* e carga •
.Ccanierrar, eldoorar planejar e partaipar de estados e emu* em projetos
1 esqa*gioos e de suporte is apes institticionas elm FM4-,at abided&
.estabeiecidas.erri pianos de tabailloslorojetestprograrnas que requeirain quake*
de direl almanac. . alma& em assessorias, coatis, consebos, maws, woo& de
1 Cababasou kaviduarrente, em unidades adminietratinas. ehou financeiras,:de gestio
de pessoas, de tecnologild da inicirma*: laboratóries. imps :de apoio alnico.
metodologicio.ou cie arecuida e apoio team elog&tiooi pesquisa. clesenvokiiinento
etirg, .extensao rural plariejamento e ,IEGBCtiOD insitidianat dirosio •de tecnalsgia,
assistiinda *italics e eremitic neat, aim& em unidades regionals de :pesqtrisa.
•estagies arpeffirnerriab, nridades de extensio rural e de negooks. Cirientar e
' coordenar eqUipes ern sua aim espectrica. cla &rasa°. Exercer arividades. correlatas
aria sua tormaçáo proissional.

mat* e cargo:
plandar e weaker auidades rio gmenciamento e
de &semi:him& e icioveVio tedrallágica. de
:rnpatitleis•Can lama* superior ou &abrade.
.pacialidede e demandas da Pesimisa e do
dentar e •coorclenar equines em sua área de
e da sue formacia.prassional.
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ANEXO VI

REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DE

eaRG°s
Aniciliar ern
ciencia e
Teem:404a

ct-m"s

CAPdiOS

P01
Profissional Atari* (POI
(seas ria-ms ingressas. P02
extinta so vagar)
p,03

&law ern Crinca e
Tetnofogra
,

CLASSES

in( r nit'l,A
A°
0001.

CLASSES

CARGOS
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ANEXO VII

REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DOS SERVIDORES ORIUNDOS DA CARREIRA TÉCNICA DE EXTENSÃO RURAL A QUE SE
REFERE A LEI 1145112012
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DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA — DAD
N° 01612022— IDR-PARANA
PROTOCOLO 18.132.637-9
A presente Declaração é fundamental para o processo de aprovação do Quadro Próprio Estatutário
do IDR-Paraná, criado a partir da Lei n° 20.121 de 31 de dezembro de 2019. A aprovação do Quadro
Próprio do Instituto gerará um custo adicional mensal em 2022 com todos os encargos de R$
302.524,56 (trezentos e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e um
custo anual total (considerando 8 meses) de R$ 2.420.196,48 (dois milhões quatrocentos e vinte mil
cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), conforme estudos e demonstrativos da
Unidade de RH desse Instituto anexados ao protocolado. Os custos se referem à adequação da
carreira dos técnicos de extensão rural - ATER, oriundos do quadro da Lei 17.451/2012, prejudicados
por incorreções no texto normativo, conforme observado na aplicação do § 3° do Art. 2° da Lei
17.451/2012, aos profissionais de extensão rural — APER e não aplicado aos técnicos da carreira
ATER. A não correção deste erro normativo poderá lever ao aumento considerável das demandas
judiciais, elevando os custos ao tesouro do Estado.
Conforme detalhado na Informação Orçamentária n° 16/2022, os valores para cobertura desses
gastos serão provenientes dos valores já previstos na LOA e de ajustes durante o exercício corrente.
Importante registrar que o Governador do Estado autorizou o Plano de Demissão Voluntária —
PDV/2021, do IDR Paraná, conforme Decreto 8841 de 27/09/2021, que trará economia significativa
na folha de pagamento do Instituto (estimative de redução de R$ 47,6 milhões), com o desligamento
de 217 servidores celetistas, originários dos quadros da antiga EMATER e CODAPAR.
As despesas decorrentes do Plano único têm previsão para se iniciar ainda em 2022, podendo correr
conta das dotações orçamentbrias abaixo discriminada:
Unidade:

6530 — IDR-PARANÁ

Projeto Atividade:

6268 — Gestão Administrativa — IAPAR-EMATER

Dotação:
Espécie de Despesa:
Fontes de Recursos:

06530.6530.20.122.42.6268
01 - PESSOAL
100 - Ordinário Não Vinculado

Natureza de Despesa
3190.11 (Vencimentos e Vent. Fixas P.C.)

R$

Valor Mensal
251.109,72

R$

Valor Anual*
2.008.877,73

3191.13 (Obrigações Patronais)

R$

51.414,84

R$

411.318,75

VALOR TOTAL
R$
302.524,56
*Considerado apenas 8 meses nesse primeiro ano (2022).
Rua da Bandeira, n° SOO I Cabral j Curitiba/PR I CEP 80035-270

R$

2.420.196,48
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Declaro, na qualidade de ordenador de despesas desta unidade que:
a)

Nos termos do Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD e para fins de informação de
disponibilidade orçamentária e financeira, a despesa identificada tem adequação
orçamentaria e financeira para o exercício corrente e é compatível com o Plano Plurianual
(PPA) e corn a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do ar.16, inciso II,
da Lei Complementar n°101/00.

b)

c)

O impacto orçamentário-financeiro previsto da despesa ocorrera da seguinte forma:
2022 (08 meses)

R$ 2.420.196,48

2023

R$ 3.962.513,70

2024

R$ 4.000.481,59

Este Instituto diligenciará junto A SEFA para a inclusão da despesa nas leis orçamentárias
anuais dos exercícios seguintes, caso aplicável.
As informações e documentos existentes neste protocolado estão de acordo corn as regras
administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido na esfera civil e penal.

e)

A despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, sendo seus
resultados financeiros compensados no período atual e seguintes mediante economia gerada
pelo PDV aprovado pelo Decreto 8841 de 27/09/2021 (Protocolo n. 17.607.151-6) e
Informação Orçamentária n° 16/2022.

f)

A Despesa não acarreta impactos no equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de
Previdência, conforme Parecer Atuarial da Parana Previdência DPREV/ATUÁRIA n° 331/2022
(Protocolo n. 18.132.637-9).

Responsabilizo-me, por fim, pelas informações prestadas, sob pena de pratica do crime previsto no
art. 299, caput e parágrafo único, do Código Penal, e ato de improbidade administrativa, nos termos
do art.10, incs. IX e XI, da Lei Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992, sem prejuízo das demais
sanções penais, administrativas e cíveis cabíveis.
Curitiba, 05 de -Abril de 2022.

NATALINO AVANCE DE SOUZA
Diretor Presidente
Rua da Bandeira, n2 SOO I Cabral ICuritiba/PR I CEP 80035-270
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MENSAGEM N° 38/2022

Curitiba, data da assinatura digital.

Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 65 e 66 da Constituição do Estado do Paraná,
submeto à deliberação de Vossas Excelências o texto do Projeto de Lei que tem
por objetivo a criação do Plano de Carreira Estatutária do Instituto de
Desenvolvimento Rural do Paraná — lapar - Emater (IDR-Paraná).
A Lei n°20.121, de 31 de dezembro de 2019, autorizou a incorporação do
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, do Centro
Paranaense de Referência em Agroecologia e da Companhia de
Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, pelo Instituto Agronômico do Paraná,
sob a denominação de Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — IAPAREMATER.
A nova instituição incorporou ao IDR os quadros de pessoal do IAPAR,
Instituto EMATER, CPRA e CODAPAR. Ocorre que, os cargos ocupados por
funcionários celetistas serão extintos ao vagar, justificando assim, a criação de
Quadro Próprio Estatutário, a fim de unificar as carreiras estatutárias oriundas
das Leis n° 17.451, de 27 de dezembro de 2012 e n° 18.005, de 27 de março de
2014.
Essa unificação se faz necessária, portanto, tendo em vista que as citadas
leis preveem procedimentos e tratamentos diferentes para servidores de igual
formação, com desempenho de mesmas funções e que agora desempenham
suas funções na mesma Autarquia.
Por fim, cumpre ressaltar que a proposta, muito embora acarrete aumento
de despesa, é compatível com as Leis Orçamentárias e está de acordo com a
Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo seus efeitos financeiros compensado nos
Excelentíssimo Senhor
Deputado ADEMAR TRAIANO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
N/CAPITAL
Prot. 18.132.637-9
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exercícios seguintes, conforme Declaração do Ordenador de Despesas anexa A
presente Mensagem.
Certo de que a medida merecerá dessa Assembleia Legislativa o
necessário apoio e consequente aprovação.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
GOVERNADOR DO ESTADO
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INFORMAÇÃO Nº 4871/2022

Informo que esta proposição foi apresentada na Sessão Ordinária do dia 31 de maio de 2022 e foi
autuada como Projeto de Lei nº 238/2022.

Curitiba, 31 de maio de 2022.

Camila Brunetta
Mat. 16.691

CAMILA BRUNETTA SILVA
Documento assinado eletronicamente em 31/05/2022, às 16:44, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 4871 e o
código CRC 1C6A5F4A0A2C6AB
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INFORMAÇÃO Nº 4896/2022

Informo que, revendo nossos registros em busca preliminar, constata-se que a presente proposição
não possui similar nesta Casa.

Curitiba, 31 de maio de 2022.

Danielle Requião
Mat. 16.490

DANIELLE REQUIAO
Documento assinado eletronicamente em 31/05/2022, às 17:20, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 4896 e o
código CRC 1B6E5C4E0B2C8AC
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DESPACHO - DL Nº 3172/2022

Ciente;
Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça.

Dylliardi Alessi
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
Documento assinado eletronicamente em 03/06/2022, às 11:54, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 3172 e o
código CRC 1E6B5C4E0A9B8EA
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PARECER DE COMISSÃO Nº 1359/2022

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 238/2022

Projeto de Lei nº. 238/2022
Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 38/2022
Dispõe sobre a criação do quadro próprio estatutário, adequação das carreiras,
cargos e vencimentos dos servidores públicos na estrutura organizacional do
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR – EMATER.

PREÂMBULO
O presente projeto de lei, de autoria do Poder Executivo através da Mensagem nº 38/2022, tem por objetivo dispor
sobre a criação do quadro próprio estatutário, adequação das carreiras, cargos e vencimentos dos servidores públicos
na estrutura organizacional dos servidores públicos na estrutura organizacional do IAPAR – EMATER.

FUNDAMENTAÇÃO
De início, compete à Comissão de Constituição e Justiça, em consonância ao disposto no artigo 41, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, verificar a constitucionalidade, legalidade, legitimidade do
proponente, bem como a técnica legislativa ora utilizada:
Art. 41. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça:
I – emitir parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade,
adequação regimental e caráter estrutural das proposições;
Ademais, verifica-se que o Poder Executivo detém a competência necessária para apresentar o Projeto de Lei ora em
tela, conforme aduz o art. 162, III, do Regimento Interno desta Casa de Leis:
Art. 162. A iniciativa de projeto, observado o disposto na Constituição do
Estado, caberá:
III – ao Governador do Estado;
Corrobora deste entendimento, a Constituição do Estado do Paraná, observe-se:
Art. 65. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
1/ 4
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membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.
Nesse sentido, importante a menção de que a Constituição do Estado do Paraná estabelece que são de iniciativa
privativa do Governador as leis que disponham sobre a criação de cargos, função ou empregos públicos na
administração direta, criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado, bem como da organização e
funcionamento da administração estadual, nos termos dos artigos 66 e 87:
Art. 66. Ressalvado o disposto nesta Constituição, são de iniciativa
privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:
I – criação de cargos, função ou empregos públicos na administração
direta e autárquica do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;
IV – criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado e órgãos
da Administração Pública.
Art. 87. Compete privativamente ao Governador:
VI – dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração
estadual, na forma da lei;
Sendo assim, fica evidenciado que o projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo está perfeitamente de acordo
com o ordenamento jurídico vigente.
Quanto ao impacto financeiro, embora acarrete em aumento de despesa, é compatível com as Leis Orçamentárias e
está de acordo com a Lei Complementar Federal nº. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo seus efeitos
financeiros compensados nos exercícios seguintes, conforme Declaração do Ordenador de Despesas anexa.
Nada obstante, vale destacar que algumas alterações precisam ser efetivadas já nesta análise inicial, a fim de que a
aplicabilidade do projeto de lei se dê de forma plena e em atenção aos seus intentos.
Para tanto, sugerimos a emenda modificativa anexa que altera os arts. 23 §1º e 28 §1º.
Por fim, no que tange à técnica legislativa, o projeto em análise não encontra óbice nos requisitos da Lei
Complementar federal nº 95/98, bem como, no âmbito estadual, a Lei Complementar nº 176/2014, as quais dispõem
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, opina-se pela APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei, em virtude de sua
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE, na forma da EMENDA MODIFICATIVA APRESENTADA, bem como por
estarem presentes todos os requisitos de técnica legislativa.
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Curitiba, 07 de junho de 2022.

DEPUTADO NELSON JUSTUS
Presidente

DEPUTADO TIAGO AMARAL
Relator

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 238/2022

Projeto de Lei nº 238/2022
Autor: Poder Executivo (Mensagem nº 38/2022)
Conforme disposição do art. 175, II do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, apresento a presente emenda
modificativa ao Projeto de Lei nº 238/2022.

Art. 1º - O Art. 23, §1º do Projeto de Lei nº 238/2022 passa a contar com a seguinte redação:
“Art.23. É facultado, aos servidores estavéis e em estágio probatório, o
enquadramento no Quadro Próprio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná
— IAPAR — EMATER.
(...)
§ 1º Os servidores mencionados neste artigo, deverão formalizar expressamente a
sua vontade pelo enquadramento no Quadro Próprio Estatutário do Instituto de
Desenvolvimento Rural do Paraná — IAPAR-EMATER, objeto desta Lei, em
requerimento próprio, devidamente assinado e protocolado no sistema e-protocolo do
Governo do Estado, no prazo máximo de até cento e oitenta dias corridos após a
promulgação desta Lei. (...)”
Art. 2º - O Art. 28, §1º do Projeto de Lei nº 238/2022 passa a contar com a seguinte redação:
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“Art.28. E facultado aos servidores aposentados e geradores de pensão, com direito à
paridade, optar pelo enquadramento desta Lei ou pela permanência na Lei n° 18.005,
de 2014, manifestando-se formalmente a esse respeito, sendo o enquadramento
realizado pela PARANAPREVIDENCIA, por intermédio de suas unidades
administrativas competentes.
§ 1° A opção a que se refere o caput deste artigo deverá ser realizada em até cento e
oitenta dias após a promulgação desta Lei, em processo administrativo especifico, que
será orientado formalmente aos servidores abrangidos.
§ 2° Em não havendo a manifestação formal prevista no caput deste artigo, após
transcorrido o prazo de cento e oitenta dias da promulgação desta Lei, ensejará que a
PARANAPREVIDENCIA venha a efetuar o enquadramento automático desses
servidores aposentados e geradores de pensão desta Lei. (...)”
Art. 3º - Permanecem inalteradas as demais disposições.
Curitiba, 7 de junho de 2022.

DEPUTADO TIAGO AMARAL

DEPUTADO TIAGO AMARAL
Documento assinado eletronicamente em 07/06/2022, às 15:24, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 1359 e o
código CRC 1D6B5D4B6E2D6BA
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INFORMAÇÃO Nº 5028/2022

Informo que o Projeto de Lei n° 238/2022, de autoria do Poder Executivo, recebeu parecer favorável
na Comissão de Constituição e Justiça, com emenda modificativa. O parecer foi aprovado na reunião do dia 7 de junho
de 2022.
O projeto está em condições de prosseguir seu trâmite.

Curitiba, 8 de junho de 2022.

Maria Henrique de Paula
Mat. 40.668

MARIA HENRIQUE
Documento assinado eletronicamente em 08/06/2022, às 09:25, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 5028 e o
código CRC 1F6F5B4D6D9B1CC
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DESPACHO - DL Nº 3230/2022

Ciente;
Encaminhe-se à Comissão de Finanças e Tributação.

Dylliardi Alessi
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
Documento assinado eletronicamente em 08/06/2022, às 17:51, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 3230 e o
código CRC 1E6B5A4D6F9A1EE
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REQUERIMENTO

Nº 1819/2022

AUTORES:DEPUTADO MARCEL MICHELETTO

EMENTA:
REQUER A TRAMITAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DO PL 238/2022
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REQUERIMENTO Nº 1819/2022

REQUERIMENTO Nº

/2022

Requer a tramitação em REGIME DE URGÊNCIA do Projeto de
Lei nº 238/2022.

Senhor Presidente,
O Deputado que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, REQUER, com fulcro nos arts. 171, II
e 217 do Regimento Interno, após ouvido o Soberano Plenário, a tramitação em REGIME DE URGÊNCIA do Projeto
de Lei nº 238/2022.
Justificativa:
A tramitação em regime de urgência da presente proposição se justifica pela relevância, interesse público e,
principalmente, pela necessidade de aprovação da matéria até o final do mês corrente em virtude da legislação
eleitoral.

Curitiba, 8 de junho de 2022.

MARCEL MICHELETTO
Deputado Estadual
Líder do Governo

DEPUTADO MARCEL MICHELETTO
Documento assinado eletronicamente em 08/06/2022, às 08:28, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 1819 e o
código CRC 1E6C5C4A6F3E1EC
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INFORMAÇÃO Nº 5063/2022

Informo que o Projeto de Lei n° 238/2022, de autoria do Poder Executivo, recebeu requerimento
solicitando tramitação em REGIME DE URGÊNCIA, conforme proposição de n° 1819/2022, APROVADO na Sessão
Plenária do dia 8 de junho de 2022.

Curitiba, 10 de junho de 2022.

Rafael Cardoso
Mat. 16.988

RAFAEL LENNON CARDOSO
Documento assinado eletronicamente em 10/06/2022, às 10:58, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 5063 e o
código CRC 1B6C5F4D8D6D9DC
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DESPACHO - DL Nº 3251/2022

Ciente;
Após anotações, anexe-se o requerimento à Proposição;
Encaminhe-se à Comissão de Finanças e Tributação.

Dylliardi Alessi
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
Documento assinado eletronicamente em 10/06/2022, às 14:41, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 3251 e o
código CRC 1F6E5A4F8B6B9EF
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