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Poder Legislativo

Lei nº 19.429, de 15 de março de 2018

Obriga as pessoas jurídicas que operam planos de assistência odontológica no Estado do Paraná
a se adequarem à tabela da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos.

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do § 7º do art. 71 da Constituição Estadual, os seguintes dispositivos do Projeto 
de Lei nº 567/2017:

Art. 1º Os pagamentos realizados aos cirurgiões-dentistas pelas pessoas jurídicas que operam planos de assistência odontológica no Estado do Paraná não devem ser 
inferiores aos valores estabelecidos na tabela da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos - CBHPO.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, 15 de março de 2018.

Deputado ADEMAR LUIZ TRAIANO
Presidente

Deputado Felipe Francischini
Autor

Deputado Ney Leprevost
Autor

31844/2018

Poder Executivo

Lei nº 19.443

Data 05 de abril de 2018

Dá nova redação ao Anexo Único da Lei nº 18.794, de 
25 de maio de 2016, que criou cargos em comissão de 
livre nomeação e exoneração no âmbito da Companhia 
de Habitação do Paraná, visando estabelecer, também, a 
descrição das atribuições desses cargos.

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 18.794, de 25 de maio de 2016, passa a vigorar 
na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 05 de abril de 2018.

Carlos Alberto Richa                                    Valdir Rossoni
Governador do Estado                            Chefe da Casa Civil

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 19.443/2018
(Nova redação ao Anexo Único da Lei nº 18.794/2016)

CARGOS EM COMISSÃO

Nº DE CARGOS DENOMINAÇÃO SALÁRIO UNITÁRIO

10 Assessor Estratégico I R$ 3.346,00

10 Assessor Estratégico II R$ 4.988,00

22 Assessor Estratégico III R$ 7.190,00

3 Assessor Estratégico IV R$ 9.921,00

ATRIBUIÇÕES DOS SUPRACITADOS CARGOS EM COMISSÃO

Assessor Estratégico I:
- exercer atribuições de assessoramento em funções compatíveis com a área de 
competência, respeitada a respectiva área de formação acadêmica ou experiência 
profissional de cada ocupante;

- complementar, analisar e operar as informações levantadas para obter o 
prosseguimento de procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;

- assessorar a superintendência na rotina administrativa pertinente, no 
acompanhamento de processos e no atendimento de autoridades dos três níveis 
de governo;

- assessorar a superintendência no planejamento, ordenação e controle de seus 

programas de trabalho, bem como na rotina administrativa pertinente;

- zelar pelos interesses materiais e morais da Companhia;

- desenvolver outras atividades correlatas.
Assessor Estratégico II:

- assessorar a superintendência na implantação e no acompanhamento de planos e 
programas em sua área de competência;

- assessorar tecnicamente, estudando a matéria, consultando normas, teorias, 
códigos, leis, doutrinas, jurisprudência e outros documentos, procurando instruir 
procedimentos administrativos internos;

- subsidiar as decisões da Diretoria em atividades inerentes ao campo de atuação 
da superintendência;

- fomentar a boa atuação dos servidores lotados na superintendência de modo a 
viabilizar o alcance dos resultados planejados para a área;

- promover a elaboração de estudos, pesquisas e projetos, e implementar ações na 
esfera de competência da superintendência, visando o aperfeiçoamento da atuação 
da Companhia;

- redigir e elaborar manifestações, pronunciamentos e informações sobre as 
questões solicitadas;

- prestar orientação normativa para assegurar o cumprimento de leis e 
regulamentos;

- realizar a conferência, a análise, a conciliação, o registro, a organização e a 
guarda ou tramitação de informações e documentos inerentes aos processos sob 
sua responsabilidade, a fim de garantir a exatidão dos relativos dados, à atualização 
dos sistemas de controle e o atendimento aos prazos e padrões previstos;

- assessorar a superintendência na rotina administrativa pertinente, no 
acompanhamento de processos e no atendimento de autoridades dos três níveis 
de governo;

- assessorar a superintendência no planejamento, ordenação e controle de seus 
programas de trabalho, bem como na rotina administrativa pertinente;

- zelar pelos interesses materiais e morais da Companhia;

- desenvolver outras atividades correlatas.

Assessor Estratégico III:
- manter articulação com órgãos e entidades públicos e privados que atuem em 
áreas de interesse da Cohapar;

- atuar como articulador e difusor de informações, assegurando a integração de sua 
equipe e desta com outras áreas;

- acompanhar o desempenho da equipe e a execução das ações integrantes do 
plano de metas da Diretoria;

- executar os poderes delegados pela Diretoria no âmbito dos temas e matérias 
abrangidos por esta;

- fomentar a boa atuação dos gestores, de modo a viabilizar o alcance dos 
resultados planejados para a área;

- desenvolver ações ligadas à organização interna, ao gerenciamento e ao 
funcionamento das unidades da Companhia, para constante aperfeiçoamento;
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