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1 LEGISLAÇÃO FEDERAL
1.1 EMENDAS CONSTITUCIONAIS

Emenda Constitucional n. 102, de 26 de 

setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 27 set. 2019

Dá nova redação ao art. 20 da Constituição Federal e altera o art. 

165 da Constituição Federal e o art. 107 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

Emenda Constitucional n. 101, de 3 de julho 

de 2019

Publicada no D.O.U. de 4 jul. 2019

Acrescenta § 3º ao art. 42 da Constituição Federal para estender aos 

militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o direito à 

acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI.

Emenda Constitucional n. 100, de 26 de 

junho de 2019

Publicada no D.O.U. de 26 jun. 2019

Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal para tornar 

obrigatória a execução da programação orçamentária proveniente 

de emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito 

Federal.

1.2 LEIS ORDINÁRIAS

Lei n. 13.877, de 27 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 27 set. 2019 - Edição 

extra

Altera as Leis nºs 9.096, de 19 de setembro de 1995, 9.504, de 30 

setembro de 1997, 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), 

13.831, de 17 de maio de 2019, e a Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 

dispor sobre regras aplicadas às eleições; revoga dispositivo da Lei 

nº 13.488, de 6 de outubro de 2017; e dá outras providências.

Lei n. 13.876, de 20 de setembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 23 set. 2019

Dispõe sobre honorários periciais em ações em que o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e altera a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 5.010, de 30 de maio 

de 1966, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Lei n. 13.875, de 20 de setembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 23 set. 2019

Altera o § 2º do art. 63 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que 

dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), para tratar dos prazos de exercício da profissão para 

participação nas eleições dos membros dos órgãos da OAB.
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Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 20 set. 2019 - Edição 

extra

Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; 

estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis nºs 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho 

de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho 

de 2002, 8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, 

de 5 de setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga 

a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº 11.887, de 

24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 

de novembro de 1966; e dá outras providências.

Lei n. 13.872, de 17 de setembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 18 set. 2019

Estabelece o direito de as mães amamentarem seus filhos durante 

a realização de concursos públicos na administração pública direta 

e indireta dos Poderes da União.

Lei n. 13.871, de 17 de setembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 18 set. 2019

Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 

Penha), para dispor sobre a responsabilidade do agressor pelo 

ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde 

prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às vítimas de 

violência doméstica e familiar e aos dispositivos de segurança por 

elas utilizados.

Lei n. 13.870, de 17 de setembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 18 set. 2019

Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para determinar 

que, em área rural, para fins de posse de arma de fogo, considera-se 

residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel.

Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 5 set. 2019 - Edição 

extra

Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a Lei nº 

7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho 

de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 

4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 

1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal).

Lei n. 13.868, de 3 de setembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 4 set. 2019

Altera as Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, para incluir disposições relativas às 

universidades comunitárias.

Lei n. 13.867, de 26 de agosto de 2019

Publicada no D.O.U. de 27 ago. 2019

Altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para 

possibilitar a opção pela mediação ou pela via arbitral para a 

definição dos valores de indenização nas desapropriações por 

utilidade pública, nas condições que especifica.

Lei n. 13.866, de 26 de agosto de 2019

Publicada no D.O.U. de 27 ago. 2019

Altera a Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, que dispõe sobre a Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União, para tratar do sigilo das 

denúncias formuladas ao Tribunal de Contas da União.

Lei n. 13.865, de 8 de agosto de 2019

Publicada no D.O.U. de 9 ago. 2019

Altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros 

Públicos), para dispensar o habite-se na averbação de construção 

residencial urbana unifamiliar de um só pavimento finalizada há 

mais de 5 (cinco) anos em área ocupada predominantemente por 

população de baixa renda.

Lei n. 13.864, de 8 de agosto de 2019

Publicada no D.O.U. de 9 ago. 2019

Dá nova redação ao § 1º do art. 26 da Lei nº 11.775, de 17 de 

setembro de 2008, que institui medidas de estímulo à liquidação ou 

regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural e 

de crédito fundiário.
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Lei n. 13.863, de 8 de agosto de 2019

Publicada no D.O.U. de 9 ago. 2019

Altera a Lei nº 12.302, de 2 de agosto de 2010, para modificar a 

exigência de habilitação para o exercício da atividade de instrutor 

de trânsito.

Lei n. 13.862, de 30 de julho de 2019

Publicada no D.O.U. de 31 jul. 2019

Dispõe sobre a carteira de identidade funcional dos membros do 

Poder Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.

Lei n. 13.861, de 18 de julho de 2019

Publicada no D.O.U. de 19 jul. 2019

Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para incluir as 

especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos 

censos demográficos.

Lei n. 13.858, de 11 de julho de 2019

Publicada no D.O.U. de 11 jul. 2019 - Edição 

extra

Altera o Anexo V à Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, 

que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício 

financeiro de 2019.

Lei n. 13.857, de 11 de julho de 2019

Publicada no D.O.U. de 11 jul. 2019 - Edição 

extra

Altera a Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, que “dispõe sobre 

as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 

2019 e dá outras providências”.

Lei n. 13.856, de 8 de julho de 2019

Publicada no D.O.U. de 9 jul. 2019

Cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins, por 

desmembramento de campus da Fundação Universidade Federal 

do Tocantins.

Lei n. 13.855, de 8 de julho de 2019

Publicada no D.O.U. de 9 jul. 2019

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui o 

Código de Trânsito Brasileiro”, para dispor sobre transporte escolar 

e transporte remunerado não licenciado.

Lei n. 13.853, de 8 de julho de 2019

Publicada no D.O.U. de 9 jul. 2019

Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre 

a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados; e dá outras providências.

1.3 DECRETOS

Decreto n. 10.029, de 26 de setembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 27 set. 2019

Autoriza o Banco Central do Brasil a reconhecer como de interesse 

do Governo brasileiro a instalação, no País, de novas agências de 

instituições financeiras domiciliadas no exterior e o aumento do 

percentual de participação, no capital de instituições financeiras 

com sede no País, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 

domiciliadas no exterior.

Decreto n. 10.028, de 26 de setembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 27 set. 2019

Altera o Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que dispõe 

sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o 

cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal 

para o exercício de 2019.

Decreto n. 10.025, de 20 de setembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 23 set. 2019

Dispõe sobre a arbitragem para dirimir litígios que envolvam a 

administração pública federal nos setores portuário e de transporte 

rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário, e regulamenta 

o inciso XVI do caput do art. 35 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 

2001, o § 1º do art. 62 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e o 

§ 5º do art. 31 da Lei nº 13.448, de 5 de junho de 2017.

Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 23 set. 2019

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, 

para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 

incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso 

da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.
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Decreto n. 10.014, de 6 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 9 set. 2019

Altera o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que 

regulamenta a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e a Lei nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Decreto n. 10.010, de 5 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 6 set. 2019

Altera o Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992, que institui o 

Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.

Decreto n. 10.009, de 5 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 6 set. 2019

Institui a Comissão Intergestores Tripartite do Sistema Único de 

Assistência Social.

Decreto n. 10.008, de 5 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 6 set. 2019

Dispõe sobre a qualificação da Empresa Gestora de Ativos S.A. 

- Emgea no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos 

da Presidência da República e sobre a sua inclusão no Programa 

Nacional de Desestatização.

Decreto n. 10.007, de 5 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 6 set. 2019

Dispõe sobre a qualificação da Agência Brasileira Gestora de Fundos 

Garantidores e Garantias S.A. - ABGF no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da República e sobre a sua 

inclusão no Programa Nacional de Desestatização.

Decreto n. 10.006, de 5 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 6 set. 2019

Altera o Decreto nº 2.594, de 15 de maio de 1998, para dispor sobre 

a subordinação administrativa de empresas incluídas no Programa 

Nacional de Desestatização ao Ministério da Economia.

Decreto n. 10.004, de 5 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 6 set. 2019
Institui o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares.

Decreto n. 10.003, de 4 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 5 set. 2019

Altera o Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, para 

dispor sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.

Decreto n. 10.001, de 3 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 4 set. 2019

Dispõe sobre o Comitê Deliberativo das Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo e a Comissão Técnica de Avaliação 

das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo.

Decreto n. 10.000, de 3 de setembro de 2019

Publicado no D.O.U. de 4 set. 2019
Dispõe sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Decreto n. 9.997, de 30 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 30 ago. 2019 - Edição 

extra

Altera o Decreto nº 9.992, de 28 de agosto de 2019, que determina 

a suspensão da permissão do emprego do fogo de que trata o 

Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no território nacional pelo 

prazo de sessenta dias.

Decreto n. 9.995, de 29 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 30 ago. 2019

Altera o Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009, que regulamenta 

a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime 

tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento 

de Exportação - ZPE.

Decreto n. 9.993, de 29 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 30 ago. 2019

Altera o Decreto nº 4.858, de 13 de outubro de 2003, que dispõe sobre 

a composição e funcionamento do Conselho Superior do Cinema.

Decreto n. 9.992, de 28 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 29 ago. 2019

Determina a suspensão da permissão do emprego do fogo de 

que trata o Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no território 

nacional pelo prazo de sessenta dias.

Decreto n. 9.991, de 28 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 29 ago. 2019

Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e 

regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento.

Legislação em Destaque
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Decreto n. 9.989, de 26 de agosto de 2019 

Publicado no D.O.U. de 27 ago. 2019

Altera o Decreto nº 9.794, de 14 de maio de 2019, que dispõe sobre 

os atos de nomeação e de designação para cargos em comissão e 

funções de confiança de competência originária do Presidente da 

República e institui o Sistema Integrado de Nomeações e Consultas 

- Sinc no âmbito da administração pública federal.

Decreto n. 9.987, de 26 de agosto de 2019 

Publicado no D.O.U. de 27 ago. 2019
Dispõe sobre o Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico.

Decreto n. 9.986, de 26 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 27 ago. 2019

Altera o Decreto nº 9.468, de 13 de agosto de 2018, que dispõe 

sobre o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção.

Decreto n. 9.985, de 23 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 23 ago. 2019 - Edição 

extra

Autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da 

Ordem e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras 

indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em 

outras áreas da Amazônia Legal na hipótese de requerimento do 

Governador do respectivo Estado.

Decreto n. 9.984, de 22 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 23 ago. 2019

Dispõe sobre a inclusão no Programa Nacional de Desestatização 

- PND de ações ordinárias de emissão do Banco do Brasil S.A. 

excedentes à manutenção do controle acionário da União.

Decreto n. 9.983, de 22 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 23 ago. 2019

Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building 

Information Modelling e institui o Comitê Gestor da Estratégia do 

Building Information Modelling.

Decreto n. 9.981, de 20 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 21 ago. 2019

Altera o Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta 

a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a 

aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de 

armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e 

o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas.

Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 21 ago. 2019

Dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do 

Fundo PIS-PASEP.

Decreto n. 9.977, de 19 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 20 ago. 2019

Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios 

de Impacto e o Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto.

Decreto n. 9.976, de 19 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 20 ago. 2019

Dispõe sobre o Conselho de Participação em Fundos Garantidores 

de Risco de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas e em 

Operações de Crédito Educativo.

Decreto n. 9.971, de 14 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 15 ago. 2019

Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de 

dezembro de 2016.

Decreto n. 9.970, de 14 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 15 ago. 2019
Dispõe sobre o Comitê Federal de Assistência Emergencial.

Decreto n. 9.964, de 8 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 9 ago. 2019

Altera o Decreto nº 9.888, de 27 de junho de 2019, para dispor 

sobre critérios, procedimentos e responsabilidades para regulação 

e fiscalização da Certificação de Biocombustíveis e do lastro do 

Crédito de Descarbonização da Política Nacional de Biocombustíveis 

- RenovaBio.

Decreto n. 9.957, de 6 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 7 ago. 2019

Regulamenta o procedimento para relicitação dos contratos de 

parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário de que 

trata a Lei nº 13.448, de 5 de junho de 2017.

Decreto n. 9.954, de 5 de agosto de 2019

Publicado no D.O.U. de 6 ago. 2019

Dispõe sobre a qualificação do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional no 

âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência 

da República.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 25, 224-235, jul./set. 2019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9989.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9987.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9986.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9984.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9983.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9981.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9978.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9971.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9970.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9964.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9957.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9954.htm
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Decreto n. 9.950, de 31 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 1º ago. 2019

Institui o Comitê de Patrocínios do Sistema de Comunicação de 

Governo do Poder Executivo Federal.

Decreto n. 9.947, de 31 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 1º ago. 2019

Altera o Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006, que regulamenta 

os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os art. 17 

ao art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Decreto n. 9.944, de 30 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 31 jul. 2019

Dispõe sobre o Conselho Nacional do Trabalho e institui a Comissão 

Tripartite Paritária Permanente.

Decreto n. 9.943, de 30 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 30 jul. 2019 - Edição 

extra

Altera o Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que dispõe 

sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o 

cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal 

para o exercício de 2019, e o Decreto nº 9.702, de 8 de fevereiro 

de 2019, que delega a competência ao Ministro de Estado da 

Economia para a prática dos atos que especifica.

Decreto n. 9.941, de 26 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 26 jul. 2019

Dispõe sobre o Comitê das Atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento na Amazônia.

Decreto n. 9.940, de 24 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 25 jul. 2019

Altera o Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, que aprova 

o Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares (R-200).

Decreto n. 9.938, de 24 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 25 jul. 2019

Institui a Comissão Técnica do Inventário Nacional da Diversidade 

Linguística.

Decreto n. 9.937, de 24 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 25 jul. 2019

Institui o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos 

Humanos, Comunicadores e Ambientalistas e o Conselho 

Deliberativo do Programa de Proteção aos Defensores dos 

Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas no âmbito do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Decreto n. 9.936, de 24 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 25 jul. 2019

Regulamenta a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, que disciplina 

a formação e a consulta a bancos de dados com informações de 

adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para 

formação de histórico de crédito.

Decreto n. 9.933, de 23 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 24 jul. 2019

Dispõe sobre o Conselho Nacional das Zonas de Processamento 

de Exportação.

Decreto n. 9.931, de 23 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 24 jul. 2019
Institui o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual.

Decreto n. 9.930, de 23 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 24 jul. 2019

Altera o Decreto nº 7.559, de 1º de setembro de 2011, que dispõe 

sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura.

Decreto n. 9.929, de 22 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 23 jul. 2019

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil 

- Sirc e sobre o seu comitê gestor.

Decreto n. 9.928, de 22 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 23 jul. 2019

Institui o Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento 

do Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis.

Decreto n. 9.927, de 22 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 23 jul. 2019

Dispõe sobre o Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 

- CGSIM.

Decreto n. 9.926, de 19 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 22 jul. 2019
Dispõe sobre o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.

Decreto n. 9.921, de 18 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 19 jul. 2019

Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal 

que dispõem sobre a temática da pessoa idosa.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 25, 224-235, jul./set. 2019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9947.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9944.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9941.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9940.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9933.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9931.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9930.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9929.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9928.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9926.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9921.htm
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Decreto n. 9.920, de 18 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 19 jul. 2019

Institui o Conselho para a Preparação e o Acompanhamento do 

Processo de Acessão da República Federativa do Brasil à Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE.

Decreto n. 9.919, de 18 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 19 jul. 2019

Transfere o Conselho Superior do Cinema para a Casa Civil da 

Presidência da República e altera o Decreto nº 4.858, de 13 de 

outubro de 2003, que dispõe sobre a composição e o funcionamento 

do Conselho Superior do Cinema.

Decreto n. 9.916, de 18 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 19 jul. 2019

Dispõe sobre os critérios gerais a serem observados para a 

ocupação de cargos em comissão e funções de confiança na 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Decreto n. 9.910, de 10 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 11 jul. 2019

Altera o Decreto nº 9.305, de 13 de março de 2018, que dispõe sobre 

a composição e as competências do Conselho de Participação do 

Fundo Garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies e trata 

da integralização de cotas do Fundo Garantidor do Fies pela União.

Decreto n. 9.906, de 9 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 9 jul. 2019 - Edição 

extra

Institui o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o 

Conselho do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, 

o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado e o Selo de 

Acreditação do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado.

Decreto n. 9.905, de 8 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 9 jul. 2019

Regulamenta o art. 3º da Lei nº 13.340, de 28 de setembro de 2016, 

que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural.

Decreto n. 9.904, de 8 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 9 jul. 2019

Altera o Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 2009, que dispõe 

sobre a aplicação da redução a zero da alíquota do imposto sobre 

a renda incidente sobre os rendimentos de beneficiários residentes 

ou domiciliados no exterior.

Decreto n. 9.903, de 8 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 9 jul. 2019

Altera o Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que institui a 

Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, para dispor 

sobre a gestão e os direitos de uso de dados abertos.

Decreto n. 9.902, de 8 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 9 jul. 2019

Altera o Anexo ao Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, que 

regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe 

sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a 

produção e a fiscalização de bebidas.

Decreto n. 9.901, de 8 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 9 jul. 2019

Altera o Decreto nº 9.203, de 22 novembro de 2017, que dispõe 

sobre a política de governança da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional.

Decreto n. 9.898, de 2 de julho de 2019

Publicado no D.O.U. de 2 jul. 2019 - Edição extra

Altera o Decreto nº 9.493, de 5 de setembro de 2018, que aprova o 

Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados.

2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2.1 LEIS COMPLEMENTARES

Lei Complementar n. 216, 26 de setembro 

de 2019

Publicado no D.O.E. de 26 set. 2019

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 163, de 29 de outubro 

de 2013, que institui no Estado do Paraná o tratamento diferenciado 

e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de 

pequeno porte.

Lei Complementar n. 215, de 1º de julho de 

2019

Publicada no D.O.E. de 1º jul. 2019

Repristina a Lei Complementar nº 154, de 10 de janeiro de 2013, 

que instituiu o Fundo Especial de Modernização da Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 25, 224-235, jul./set. 2019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9920.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9919.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9916.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9910.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9905.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9904.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9903.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9902.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9901.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9898.htm
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=222002&indice=1&totalRegistros=2&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=222002&indice=1&totalRegistros=2&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=0&isPaginado=true
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2.2 LEIS ORDINÁRIAS

Lei n. 19.939, 24 de setembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 24 set. 2019

Dispõe sobre a obrigação das empresas concessionárias de 

rodovias em atividade no Estado do Paraná de realizar o resgate e a 

assistência veterinária de emergência de animais acidentados nas 

rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências

Lei n. 19.937, 24 de setembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 24 set. 2019

Acrescenta dispositivo na Lei nº 19.766, de 26 de dezembro 

de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 

financeiro de 2019.

Lei n. 19.935, 24 de setembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 24 set. 2019

Institui, no âmbito do Estado do Paraná, o Fundo Especial do 

Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná e o 

Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, conforme 

especifica.

Lei n. 19.934, 24 de setembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 24 set. 2019

Altera dispositivos da Lei nº 16.189, de 22 de julho de 2009, que 

autoriza concessão de subvenção econômica, com recursos do 

FDE, para a Agência de Fomento do Paraná S.A., sob a modalidade 

de equalização de taxas de juros em operações de crédito para 

interessados em aderir ao Programa Bom Emprego Pequena 

Empresa, conforme especifica.

Lei n. 19.926, de 11 de setembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 11 set. 2019

Acresce o inciso V ao art. 2º da Lei nº 18.573, de 30 de setembro 

de 2015, que instituiu o Fundo Estadual de Combate à Pobreza do 

Paraná.

Lei n. 19.925, de 6 de setembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 6 set. 2019

Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecedor de disponibilizar 

ao consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos 

imobiliários de sua titularidade.

Lei n. 19.924, de 2 de setembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 6 set. 2019

Obriga as concessionárias de pedágio a afixar o Cronograma de 

Obras do Programa de Exploração do Lote previsto no contrato 

com o Governo do Estado.

Lei n. 19.923, de 30 de agosto de 2019

Publicada no D.O.E. de 30 ago. 2019

Altera dispositivo na Lei nº 17.555, de 30 de abril de 2013, que 

instituiu, no âmbito do Estado do Paraná, as diretrizes para a política 

estadual de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista.

Lei n. 19.920, de 30 de agosto de 2019

Publicada no D.O.E. de 30 ago. 2019

Institui a Campanha Estadual de Prevenção ao Desaparecimento 

de Crianças.

Lei n. 19.917, de 30 de agosto de 2019

Publicada no D.O.E. de 30 ago. 2019

Acresce o parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 18.994, de 19 de abril 

de 2017, que disciplina a utilização dos termos “cartório” e “cartório 

extrajudicial”.

Lei n. 19.913, de 30 de agosto de 2019

Publicada no D.O.E. de 30 ago. 2019

Autoriza o Poder Executivo a conceder a exploração do uso, total 

ou parcial, de áreas destinadas ao uso público nas Unidades de 

Conservação, no âmbito do Estado do Paraná. 

Lei n. 19.912, de 30 de agosto de 2019

Publicada no D.O.E. de 30 ago. 2019

Estabelece as condições para implementação da revisão geral 

concedida pela Lei nº 18.493, de 25 de junho de 2015.

Lei n. 19.904, de 31 de julho de 2019

Publicada no D.O.E. de 31 jul. 2019

Altera a Lei nº 17.437, de 21 de dezembro de 2012, que dispõe 

sobre o prazo para envio de cobrança por parte das empresas 

públicas e privadas situadas no Estado do Paraná.

Lei n. 19.901, de 22 de julho de 2019

Publicada no D.O.E. de 22 jul. 2019

Limita a remuneração mensal do Governador do Estado 

estabelecida pela Lei nº 15.433, de 15 de janeiro de 2007, em R$ 

33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais), até o 

mês de dezembro de 2022.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 25, 224-235, jul./set. 2019

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=226266&indice=1&totalRegistros=126&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=226047&indice=1&totalRegistros=119&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=226046&indice=1&totalRegistros=119&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225689&indice=1&totalRegistros=1&dt=5.8.2019.13.12.0.718
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225686&indice=1&totalRegistros=1&dt=5.8.2019.13.13.8.91
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225680&indice=1&totalRegistros=1&dt=5.8.2019.13.14.15.311
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225669&indice=1&totalRegistros=1&dt=5.8.2019.13.14.55.11
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225668&indice=1&totalRegistros=1&dt=5.8.2019.13.15.37.113
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=223307&indice=1&totalRegistros=99&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=222966&indice=1&totalRegistros=1&dt=24.6.2019.13.36.19.459
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Lei n. 19.889, de 22 de julho de 2019

Publicada no D.O.E. de 22 jul. 2019

Altera dispositivos da Lei nº 19.777, de 18 de dezembro de 2018 

que dispõe sobre a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos 

benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação, decorrentes de atos normativos editados pelo Estado 

do Paraná, publicados no Diário Oficial Executivo até 8 de agosto de 

2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º 

do art. 155 da Constituição Federal.

Lei n. 19.883, de 9 de julho de 2019

Publicada no D.O.E. de 9 jul. 2019

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária do exercício financeiro de 2020.

Lei n. 19.878, de 3 de julho de 2019

Publicada no D.O.E. de 3 jul. 2019

Proíbe a exploração do gás de xisto no Estado do Paraná pelo 

método de fratura hidráulica - fracking.

2.3 DECRETOS
Decreto n. 2834, 20 de setembro de 2019

Publicado no D.O.E. de 20 set. 2019

Altera dispositivos do Decreto nº 2659, de 09 de setembro de 2019 [que 

cria a Política de Governança de Benefícios Fiscais do Estado do Paraná].

Decreto n. 2758, de 19 de setembro de 2019

Publicado no D.O.E. de 19 set. 2019

Regulamenta o Fundo de Equalização do Microcrédito, instituído 

pela Lei nº 16.357, de 23 de dezembro de 2009.

Decreto n. 2.674, de 10 de setembro de 2019

Publicado no D.O.E. de 10 set. 2019
Institui o Plano Paraná Mais Cidades – PPMC.

Decreto n. 2672, de 9 de setembro de 2019

Publicado no D.O.E. de 9 set. 2019

Reajusta em 2,76% o auxílio-transporte instituído pela Lei nº 17.657, 

de 12 de agosto de 2013.

Decreto n. 2671, de 9 de setembro de 2019

Publicado no D.O.E. de 9 set. 2019

Altera o caput do art. 2º do Decreto nº 4.512, de 22 de julho de 1998 

[que dispõe sobre o auxílio-alimentação concedido aos servidores 

da Administração Direta do Poder Executivo].

Decreto n. 2659, de 6 de setembro de 2019

Publicado no D.O.E. de 9 set. 2019

Cria a Política de Governança de Benefícios Fiscais do Estado do 

Paraná.

Decreto n. 2.575, de 30 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 30 ago. 2019

Estabelece prazos e procedimentos para o cumprimento dos de-

veres instrumentais à gestão e controle de contas do Estado do 

Paraná, e dá outras providências.

Decreto n. 2.572, de 30 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 30 ago. 2019

Altera a redação do caput do art. 1º, do Decreto nº 2.734, de 10 

de novembro de 2015 [que dispõe sobre o novo regulamento do 

Sistema de Registro de Preços].

Decreto n. 2.570, de 30 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 30 ago. 2019

Institui, no âmbito do Estado do Paraná, o Programa de Conversão 

de Multas Ambientais para infrações emitidas pelo órgão estadual 

integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e 

adota outras providências.

Decreto n. 2.569, de 30 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 30 ago. 2019
Cria o Conselho de Ação Solidária - CAS.

Decreto n. 2.568, de 30 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 30 ago. 2019

Instituiu grupo de trabalho para a realização de estudos, estratégias e 

propostas afetas as questões de produção social da moradia.

Decreto n. 2.548, de 26 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 26 ago. 2019

Regulamenta o recebimento de doações e comodatos de bens, exce-

to imóveis, bem como de doações de direitos e serviços, sem ônus 

ou encargos, pelos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fun-

dações e Serviços Sociais Autônomos do Estado do Paraná; institui 

o Certificado de Atendimento ao Paraná do Amigo Zeloso – CAPAZ. 

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 25, 224-235, jul./set. 2019

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=222837&indice=1&totalRegistros=1&dt=24.6.2019.13.43.38.495
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-72-de-3-de-julho-de-2019/322903/area/249
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=222146&indice=1&totalRegistros=75&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=226614&indice=1&totalRegistros=1&dt=24.8.2019.11.43.43.219
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=226188&indice=2&totalRegistros=146&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=9&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=226142&indice=1&totalRegistros=88&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=9&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=226141&indice=1&totalRegistros=88&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=9&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=226059&indice=1&totalRegistros=88&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=9&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225766&indice=1&totalRegistros=1&dt=5.8.2019.12.53.48.4
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225761&indice=1&totalRegistros=1&dt=5.8.2019.12.56.3.770
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225725&indice=1&totalRegistros=1&dt=5.8.2019.13.0.20.735
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225712&indice=1&totalRegistros=1&dt=5.8.2019.13.1.39.743
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225708&indice=1&totalRegistros=1&dt=5.8.2019.13.4.43.364
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=225029&indice=1&totalRegistros=246&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=8&isPaginado=true
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Decreto n. 2.539, de 21 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 21 ago. 2019

Altera dispositivos ao Decreto nº 2.428, de 14 de agosto de 2019 

[que regulamenta a Lei Complementar nº 104, de 7 de julho de 2004 

que dispõe sobre as diárias de servidores...].

Decreto n. 2.498, de 21 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 21 ago. 2019
Cria a Superintendência Geral do Esporte e adota outras providências.

Decreto n. 2.492, de 21 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 21 ago. 2019

Altera o Decreto nº 6.489, de 16 de março de 2010, que institui o 

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de 

Morte – PPCAAM-PR.

Decreto n. 2.485, de 21 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 21 ago. 2019

Dispõe sobre a vedação ao nepotismo no âmbito dos órgãos e enti-

dades da Administração Pública Estadual, direta e indireta.

Decreto n. 2.484, de 21 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 21 ago. 2019

Estabelece o rol de documentos necessários para a posse e exer-

cício em cargo de provimento em comissão e os procedimentos a 

serem adotados para o desligamento de agentes públicos ocupan-

tes de cargos de provimento efetivo ou em comissão no âmbito 

dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta 

e indireta.

Decreto n. 2.464, de 21 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 21 ago. 2019

Revoga do Decreto nº 4.583. de 13 de julho de 2016 [que trata do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do 

Paraná].

Decreto n. 2.432, de 15 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 15 ago. 2019
Cria o Comitê Permanente de Desburocratização.

Decreto n. 2.428, de 14 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 14 ago. 2019

Regulamenta a Lei Complementar nº 104, de 7 de julho de 2004 

que dispõe sobre as diárias de servidores e estabelece normas para 

o deslocamento dos servidores civis e militares da Administração 

Direta e Autárquica do Poder Executivo e aqueles contratados em 

caráter temporário.

Decreto n. 2.395, de 14 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 14 ago. 2019

Insere o inciso VIII ao art. 1.º do o Decreto nº 4.189, de 25 de maio 

de 2016 [que define competências e procedimentos para a realiza-

ção de despesas da Administração Direta e Indireta do Poder Exe-

cutivo do Estado do Paraná].

Decreto n. 2.338, de 7 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 7 ago. 2019

Cria a Superintendência Geral de Ação Solidária e adota outras pro-

vidências.

Decreto n. 2.337, de 7 de agosto de 2019

Publicado no D.O.E. de 7 ago. 2019

Revoga os Decretos nºs 4.633. de 19 de julho de 2016 [que esta-

belece a margem de distribuição relativa ao fornecimento de gás 

natural canalizado destinado à planta de geração de energia elétrica 

...]  e 7.835, de 22 de setembro de 2017 [que altera o art. 2.º do 

Decreto nº 4.633/2016].

Decreto n. 2.199, de 31 de julho de 2019

Publicado no D.O.E. de 31 jul. 2019

Autoriza as Instituições Estaduais de Ensino Superior - IEES a con-

tratar docentes em regime especial CRES, nos termos deste De-

creto.

Decreto n. 2.173, de 23 de julho de 2019

Publicado no D.O.E. de 23 jul. 2019

Introduz alterações no Decreto nº 6.434, de 16 de março de 2017, 

que dispõe sobre o Programa Paraná Competitivo e disciplina os 

procedimentos para o enquadramento.

Decreto n. 2.137, de 22 de julho de 2019

Publicado no D.O.E. de 22 jul. 2019

Autoriza a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação 

do Paraná - CELEPAR disponibilizar à Controladoria Geral do Esta-

do – CGE, dados e informações armazenados nos bancos de dados 

dos sistemas de tecnologia da informação utilizados pelos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Estadual.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 25, 224-235, jul./set. 2019

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=224844&indice=1&totalRegistros=233&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=224799&indice=1&totalRegistros=231&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=224793&indice=2&totalRegistros=233&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=224786&indice=2&totalRegistros=233&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=224781&indice=2&totalRegistros=233&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=8&isPaginado=true.
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=224736&codItemAto=1398338#1398338
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=224276&indice=1&totalRegistros=128&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=223970&indice=1&totalRegistros=128&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=224158&indice=1&totalRegistros=128&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=223786&indice=1&totalRegistros=38&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=223308&codItemAto=1391089#1391089
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=223311&indice=3&totalRegistros=490&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=7&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=223046&indice=1&totalRegistros=347&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=7&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=222921&indice=1&totalRegistros=1&dt=24.6.2019.13.45.42.698
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Decreto n. 2.133, de 22 de julho de 2019

Publicado no D.O.E. de 22 jul. 2019

Institui a Rede de Integração para Desenvolvimento de Projetos de 

Infraestrutura em Transporte no Paraná e dá outras providências.

Decreto n. 2.108, de 22 de julho de 2019

Publicado no D.O.E. de 22 jul. 2019

Dá nova redação ao inciso VI do art. 4º do Decreto 1.953, de 5 de ju-

lho de 2019 [que regulamenta dispositivos da Lei nº 19.811, de 2019, 

quanto à composição e competências do Conselho do Programa de 

Parcerias do Paraná e de sua Unidade Gestora e aos procedimentos 

para contratação das parcerias no âmbito do Programa].

Decreto n. 1.953, de 5 de julho de 2019

Publicado no D.O.E de 5 jul. 2019

Regulamenta dispositivos da Lei nº 19.811, de 2019 [que o Progra-

ma Parcerias do Paraná], quanto à composição e competências do 

Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e de sua Unidade 

Gestora e aos procedimentos para contratação das parcerias no 

âmbito do Programa, e dá outras providências.

Decreto n. 1.952, de 5 de julho de 2019

Publicado no D.O.E de 5 jul. 2019

Dispõe sobre a criação de grupo de trabalho para elaboração do 

Plano Estadual do Gás, contendo as diretrizes para a concessão dos 

serviços de que trata a Lei Complementar nº 205, de 7 de dezembro 

de 2017 [que dispõe sobre os serviços de distribuição de gás cana-

lizado no Estado do Paraná, de que trata o art. 9º da Constituição 

Estadual].

Decreto n. 1.839, de 3 de julho de 2019

Publicado no D.O.E de 3 jul. 2019

Altera, na forma que especifica, o Decreto nº 3.878, de 13 de abril 

de 2016, que regulamenta os § 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 18.664, 

de 22 de dezembro de 2015 [que atualiza o valor das obrigações de 

pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da 

Constituição Federal].

3 NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ
3.1 RESOLUÇÕES

Resolução n. 73, de 27 de agosto de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 29 ago. 2019
Dispõe sobre alterações do Regimento Interno.

Resolução n. 72, de 3 de julho de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 12 jul. 2019

Dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná.

3.2 INSTRUÇÕES DE SERVIÇO
Instrução de Serviço n. 130, de 27 de agosto 

de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 29 ago. 2019

Altera a Instrução de Serviço nº 113/2017, que dispõe sobre a 

regulamentação do serviço de atendimento a usuários (Service 

Desk) da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI.

3.3 NOTAS TÉCNICAS
Nota Técnica n. 6, de 7 de agosto de 2019 

– CGF

Publicada no D.E.T.C. de 8 ago. 2019

Revoga a Nota Técnica nº 05/2019 - CGF/TCE-PR.

Nota Técnica n. 5, de 1º de julho de 2019 

– CGF

Publicada no D.E.T.C. de 2 jul. 2019

Dispõe sobre a forma de instrução a ser adotada pelas Coordenado-

rias nos processos de contas de gestão, inclusive diante do Tema de 

Repercussão Geral nº 835 do Supremo Tribunal Federal.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 25, 224-235, jul./set. 2019

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=222904&indice=1&totalRegistros=1&dt=24.6.2019.13.46.39.228
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=222867&indice=1&totalRegistros=1&dt=24.6.2019.13.47.32.455
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=222163&indice=1&totalRegistros=128&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=7&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=222162&indice=1&totalRegistros=128&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=7&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=222014&indice=3&totalRegistros=121&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=7&isPaginado=true
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-73-de-27-de-agosto-de-2019/323836/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-72-de-3-de-julho-de-2019/322903/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-130-de-27-de-agosto-de-2019/323835/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-130-de-27-de-agosto-de-2019/323835/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-6-de-7-de-agosto-de-2019-cgf/323440/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-6-de-7-de-agosto-de-2019-cgf/323440/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-5-de-1%C2%BA-de-julho-de-2019-cgf/322742/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-5-de-1%C2%BA-de-julho-de-2019-cgf/322742/area/249
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3.4 PORTARIAS SELECIONADAS

Portaria n. 894, de 2 de setembro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 15 set. 2019

Torna público para fins do disposto no artigo 156, § 1º, do Regi-

mento Interno do Tribunal de Contas, os segmentos da Adminis-

tração Pública Estadual, para o quadriênio 2019/2022, na forma 

dos anexos I e II, ficando, em consequência, revogada a Portaria 

nº 865/2018

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 25, 224-235, jul./set. 2019

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-894-de-2-de-setembro-de-2019-ices-distribuicao/323982/area/249

