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1 LEGISLAÇÃO FEDERAL
1.1 EMENDAS CONSTITUCIONAIS

Emenda Constitucional n. 105, de 12 de 

dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. 13 dez. 2019

Acrescenta o art. 166-A à Constituição Federal, para autorizar a 

transferência de recursos federais a Estados, ao Distrito Federal e a 

Municípios mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual.

Emenda Constitucional n. 104, de 4 de 

dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. 5 dez. 2019

Altera o inciso XIV do caput do art. 21, o § 4º do art. 32 e o art. 

144 da Constituição Federal, para criar as polícias penais fede-

ral, estaduais e distrital.

Emenda Constitucional n. 103, de 26 de 

novembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 13 nov. 2019

Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de 

transição e disposições transitórias.

1.2 LEIS COMPLEMENTARES

Lei Complementar n. 171, de 27 de 

dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 30 dez.2019

Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 

(Lei Kandir), para prorrogar prazos em relação à apropriação dos 

créditos do imposto estadual sobre operações relativas à circula-

ção de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS).

Lei Complementar n. 170, de 19 de 

dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 20 dez. 2019

Altera a Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, para 

permitir a prorrogação, por até 15 (quinze) anos, das isenções, dos 

incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados 

ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercado-

rias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e destinados a templos 

de qualquer culto e a entidades beneficentes de assistência social.

Lei Complementar n. 169, de 2 de 

dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 3 dez. 2019

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 

(Lei do Simples Nacional), para autorizar a constituição de so-

ciedade de garantia solidária e de sociedade de contragarantia. 

1.3 LEIS ORDINÁRIAS
Lei n. 13.971, de 27 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 30 dez. 2019

Institui o Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 

2023.
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Lei n. 13.970, de 26 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 27 dez. 2019 - 

Edição extra

Altera a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe so-

bre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, e 

a Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009, que dispõe sobre o 

tratamento tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 

pelas empresas construtoras nos contratos de construção de 

moradias firmados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV).

Lei n. 13.969, de 26 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 27 dez. 2019 - 

Edição extra

Dispõe sobre a política industrial para o setor de tecnologias da 

informação e comunicação e para o setor de semicondutores e 

altera a Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, a Lei nº 8.248, de 

23 de outubro de 1991, a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 

2002, e a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991.

Lei n. 13.966, de 26 de dezembro de 2019

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

Dispõe sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a Lei 

nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia).

Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 24 dez. 2019- 

Edição extra

Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. 

Lei n. 13.960, de 19 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 20 dez. 2019

Institui o Biênio da Primeira Infância do Brasil no período de 

2020-2021.

Lei n. 13.959, de 18 de dezembro de 2019

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

Institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 

Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira 

(Revalida).

Lei n. 13.958, de 18 de dezembro de 2019

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

Institui o Programa Médicos pelo Brasil, no âmbito da atenção 

primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), e autoriza 

o Poder Executivo federal a instituir serviço social autônomo 

denominado Agência para o Desenvolvimento da Atenção Pri-

mária à Saúde (Adaps). 

Lei n. 13.957, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 18 dez. 2019- 

Edição extra

Altera a Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, que dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orça-

mentária de 2020 e dá outras providências.     

Lei n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 17 dez. 2019

Altera a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos 

Militares), a Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, a Lei nº 4.375, 

de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei nº 5.821, 

de 10 de novembro de 1972, a Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 

2012, e o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para rees-

truturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção 

Social dos Militares; revoga dispositivos e anexos da Medida 

Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e da Lei nº 

11.784, de 22 de setembro de 2008; e dá outras providências.

Lei n. 13.935, de 11 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 12 dez. 2019

Dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço 

social nas redes públicas de educação básica.

Lei n. 13.934, de 11 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 12 dez. 2019

Regulamenta o contrato referido no § 8º do art. 37 da Constitui-

ção Federal, denominado “contrato de desempenho”, no âmbi-

to da administração pública federal direta de qualquer dos Po-

deres da União e das autarquias e fundações públicas federais.   

Legislação em Destaque
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Lei n. 13.932, de 11 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 12 dez. 2019

Altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, e 

as Leis n os 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.019, de 11 de abril 

de 1990, e 10.150, de 21 de dezembro de 2000, para instituir 

a modalidade de saque-aniversário no Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) e assegurar o equilíbrio econômico-

-financeiro do Fundo, dispor sobre a movimentação das contas 

do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de For-

mação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e sobre a de-

volução de recursos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 

alterar disposições sobre as dívidas do Fundo de Compensação 

de Variações Salariais (FCVS), e extinguir a cobrança da contri-

buição de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em 

caso de despedida sem justa causa. 

Lei n. 13.931, de 10 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 11 dez. 2019

Altera a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, para dispor 

sobre a notificação compulsória dos casos de suspeita de vio-

lência contra a mulher.

Lei n. 13.930, de 10 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 11 dez. 2019

Altera a Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001, para ga-

rantir aplicação de percentual dos recursos do Programa de 

Fomento à Pesquisa em Saúde em atividades relacionadas ao 

desenvolvimento tecnológico de medicamentos, imunobiológi-

cos, produtos para a saúde e outras modalidades terapêuticas 

destinados ao tratamento de doenças raras ou negligenciadas.

Lei n. 13.913, de 25 de novembro de 2019

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

Republicada por ter saído com incorreção 

do original no D.O.U. de 26 nov. 2019 - 

Seção 1

Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 [que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providên-

cias], para assegurar o direito de permanência de edificações 

na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de 

rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa 

não edificável por lei municipal ou distrital.

Lei n. 13.912, de 25 de novembro de 2019

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

Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 (Estatuto de Defesa 

do Torcedor), para ampliar o prazo de impedimento de que trata 

o art. 39-A, estender sua incidência a atos praticados em datas e 

locais distintos dos eventos esportivos e instituir novas hipóteses 

de responsabilidade civil objetiva de torcidas organizadas.

Lei n. 13.905, de 21 de novembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 22 nov. 2019

Altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003 (Lei do Livro), 

para incluir, no rol de ações de difusão do livro incumbidas ao 

Poder Executivo, a instituição de concursos regionais visando a 

descobrir e a incentivar novos autores.

Lei n. 13.898, de 11 de novembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 11 nov. 2019 - 

Edição extra

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da 

Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências.  

Lei n. 13.897, de 7 de novembro de 2019

Publicada no D.O.U. de 8 nov. 2019

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

sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orça-

mentária de 2019.  

Lei n. 13.896, de 30 de outubro de 2019

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

Altera a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, para que 

os exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna 

sejam realizados no prazo de 30 (trinta) dias, no caso em que 

especifica.

Legislação em Destaque
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Lei n. 13.895, de 30 de outubro de 2019

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

Institui a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assis-

tência Integral à Pessoa Diabética. 

Lei n. 13.894, de 29 de outubro de 2019

Publicada no D.O.U. de 30 out. 2019

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

nha), para prever a competência dos Juizados de Violência Do-

méstica e Familiar contra a Mulher para a ação de divórcio, se-

paração, anulação de casamento ou dissolução de união estável 

nos casos de violência e para tornar obrigatória a informação às 

vítimas acerca da possibilidade de os serviços de assistência ju-

diciária ajuizarem as ações mencionadas; e altera a Lei nº 13.105, 

de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para pre-

ver a competência do foro do domicílio da vítima de violência 

doméstica e familiar para a ação de divórcio, separação judicial, 

anulação de casamento e reconhecimento da união estável a ser 

dissolvida, para determinar a intervenção obrigatória do Ministé-

rio Público nas ações de família em que figure como parte  vítima 

de violência doméstica e familiar, e para estabelecer a prioridade 

de tramitação dos procedimentos judiciais em que figure como 

parte vítima de violência doméstica e familiar.  

Lei n. 13.887, de 17 de outubro de 2019

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

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre 

a proteção da vegetação nativa e dá outras providências.

Lei n. 13.886, de 17 de outubro de 2019

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

Altera as Leis n os 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003, 11.343, de 23 de agosto de 2006, 

9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasi-

leiro), 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e 13.756, de 12 de 

dezembro de 2018, para acelerar a destinação de bens apre-

endidos ou sequestrados que tenham vinculação com o tráfico 

ilícito de drogas.

Lei n. 13.885, de 17 de outubro de 2019

Publicada no D.O.U. de 17 out. 2019 - 

Edição extra-B

Estabelece critérios de distribuição dos valores arrecadados 

com os leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refe-

re o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, e 

dá outras providências.

Lei n. 13.887, de 17 de outubro de 2019

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

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre 

a proteção da vegetação nativa e dá outras providências.

Lei n. 13.886, de 17 de outubro de 2019

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

Altera as Leis nºs 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 10.826, de 

22 de dezembro de 2003, 11.343, de 23 de agosto de 2006, 9.503, 

de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 8.745, 

de 9 de dezembro de 1993, e 13.756, de 12 de dezembro de 2018, 

para acelerar a destinação de bens apreendidos ou sequestrados 

que tenham vinculação com o tráfico ilícito de drogas.

Lei n. 13.885, de 17 de outubro de 2019

Publicada no D.O.U. de 17 out. 2019 - 

Edição extra-B

Estabelece critérios de distribuição dos valores arrecadados 

com os leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refe-

re o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, e 

dá outras providências.

Lei n. 13.882, de 8 de outubro de 2019

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

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

Penha), para garantir a matrícula dos dependentes da mulher 

vítima de violência doméstica e familiar em instituição de edu-

cação básica mais próxima de seu domicílio.

Legislação em Destaque
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Lei n. 13.880, de 8 de outubro de 2019

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

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

para prever a apreensão de arma de fogo sob posse de agressor 

em casos de violência doméstica, na forma em que especifica.

Lei n. 13.879, de 3 de outubro de 2019

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

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para permitir a adap-

tação da modalidade de outorga de serviço de telecomunicações 

de concessão para autorização, e a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 

2000, e revoga dispositivos da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.

Lei n. 13.878, de 3 de outubro de 2019

Publicada no D.O.U. de 3 out. 2019 - 

Edição extra B

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, a fim de estabele-

cer os limites de gastos de campanha para as eleições municipais.

1.4 DECRETOS

Decreto n. 10.194, de 30 de dezembro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 9.906, de 9 de julho de 2019, que institui o 

Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Conselho do 

Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Prêmio Na-

cional de Incentivo ao Voluntariado e o Selo de Acreditação do 

Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado.

Decreto n. 10.193, de 27 de dezembro de 

2019

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

Estabelece limites e instâncias de governança para a contrata-

ção de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias 

e passagens no âmbito do Poder Executivo federal.

Decreto n. 10.190, de 24 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 24 dez. 2019 - 

Edição extra

Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de obras audiovisu-

ais cinematográficas brasileiras.

Decreto n. 10.188, de 20 de dezembro de 

2019

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

Regulamenta a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, para dispor 

sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Pre-

vidência Social e os regimes próprios de previdência social dos 

servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de 

contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de 

aposentadoria, e dá outras providências.

Decreto n. 10.187, de 20 de dezembro de 

2019

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

Dispõe sobre a qualificação da política de fomento ao setor de 

saneamento básico no âmbito do Programa de Parcerias de In-

vestimentos da Presidência da República.

Decreto n. 10.185, de 20 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 20 dez. 2019 - 

Edição extra-B

Extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos qua-

dros de pessoal da administração pública federal e veda a aber-

tura de concurso público e o provimento de vagas adicionais 

para os cargos que especifica.

Decreto n. 10.183, de 20 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 20 dez. 2019 - 

Edição extra-B

Altera o Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dis-

põe sobre a execução indireta, mediante contratação, de servi-

ços da administração pública federal direta, autárquica e funda-

cional e das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista controladas pela União.

Decreto n. 10.180, de 19 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 19 dez. 2019 - 

Edição extra-B

Reforça as programações de Transferência em favor dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios de parte dos valores 

arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite a 

que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.276, de 30 de junho 

de 2010, no valor de R$ 61.257.166,00.

Legislação em Destaque
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Decreto n. 10.178, de 18 de dezembro de 

2019

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

Regulamenta dispositivos da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 

2019, para dispor sobre os critérios e os procedimentos para a 

classificação de risco de atividade econômica e para fixar o prazo 

para aprovação tácita e altera o Decreto nº 9.094, de 17 de julho 

de 2017, para incluir elementos na Carta de Serviços ao Usuário.

Decreto n. 10.175, de 13 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 16 dez. 2019

Institui o Grupo de Trabalho Interministerial sobre Museus 

Federais.

Decreto n. 10.173, de 13 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 16 dez. 2019

Altera o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regula-

menta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe 

sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 

Afins.

Decreto n. 10.168, de 10 de dezembro de 

2019

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

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas 

estatais federais para o exercício financeiro de 2020 e dá outras 

providências.

Decreto n. 10.167, de 10 de dezembro de 

2019

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

Dispõe sobre o limite máximo de cessão a resseguradores 

eventuais de que trata o § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 

126, de 15 de janeiro de 2007.

Decreto n. 10.166, de 10 de dezembro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 9.311, de 15 de março de 2018, que regu-

lamenta a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e a Lei nº 

13.001, de 20 de junho de 2014, que dispõe sobre o processo 

de seleção, permanência e titulação das famílias beneficiárias 

do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Decreto n. 10.165, de 10 de dezembro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 9.309, de 15 de março de 2018, que dispõe 

sobre a regularização fundiária das áreas rurais.

Decreto n. 10.164, de 10 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 dez. 2019- 

Edição extra

Institui o Comitê de Apoio Operacional ao Pagamento à Petróleo 

Brasileiro S.A. - Petrobrás decorrente da revisão do contrato de 

cessão onerosa de que trata a Lei nº 12.276, de 30 de junho 

de 2010, e aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de 

parte dos valores arrecadados com os bônus de assinatura dos 

leilões dos volumes excedentes ao limite de que trata o art. 1º, 

§ 2º, da Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010.

Decreto n. 10.161, de 9 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 dez. 2019

Regulamenta a extinção de contratos de arrendamento de bens 

vinculados a contratos de parceria do setor ferroviário e a alie-

nação ou a disposição dos bens móveis ferroviários inservíveis 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 

DNIT, arrendados ou não, localizados na faixa de domínio de 

ferrovia objeto de contrato de parceria.

Decreto n. 10.160, de 9 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 dez. 2019

Institui a Política Nacional de Governo Aberto e o Comitê Inter-

ministerial de Governo Aberto.

Decreto n. 10.159, de 9 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 dez. 2019

Institui o Comitê de Governança Digital da Presidência da Re-

pública.

Decreto n. 10.158, de 9 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 dez. 2019

Institui o Fórum Nacional de Corregedorias do Sistema Único de 

Segurança Pública.
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Decreto n. 10.157, de 4 de dezembro de 

2019

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

Institui a Política Federal de Estímulo ao Transporte Rodoviário 

Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros.

Decreto n. 10.153, de 3 de dezembro de 

2019

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

Dispõe sobre as salvaguardas de proteção à identidade dos de-

nunciantes de ilícitos e de irregularidades praticados contra a 

administração pública federal direta e indireta e altera o Decreto 

nº 9.492, de 5 de setembro de 2018 [que regulamenta a Lei nº 

13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, 

proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos 

da administração pública federal, institui o Sistema de Ouvidoria 

do Poder Executivo federal e dá outras providências].

Decreto n. 10.152, de 2 de dezembro de 

2019

Publicada no D.O.U. de 3 dez. 2019

Aprova o Regulamento do Fundo de Desenvolvimento do Cen-

tro-Oeste.

Decreto n. 10.151, de 2 de dezembro de 

2019

Publicada no D.OU. de 3 dez. 2019

Institui o Programa Ciência na Escola.

Decreto n. 10.150, de 2 de dezembro de 

2019

Publicada no D.O.U. de 3 dez. 2019

Altera o Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, que regulamen-

ta o art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, para dispor 

sobre o Programa de Aquisição de Alimentos.

Decreto n. 10.148, de 2 de dezembro de 

2019

Publicada no D.O.U. de 3 dez. 2019

Institui a Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de 

Documentos e Arquivos da administração pública federal, dis-

põe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documen-

tos, as Subcomissões de Coordenação do Sistema de Gestão 

de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal 

e o Conselho Nacional de Arquivos, e dá outras providências.

Decreto n. 10.145, de 28 de novembro de 

2019

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

Dispõe sobre o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima.

Decreto n. 10.144, de 28 de novembro de 

2019

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

Institui a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Ga-

ses de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degra-

dação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Flores-

tal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de 

Carbono Florestal - REDD+.

Decreto n. 10.143, de 28 de novembro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 9.578, de 22 de novembro de 2018, que dis-

põe sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e a Políti-

ca Nacional sobre Mudança do Clima.

Decreto n. 10.142, de 28 de novembro de 

2019

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

Institui a Comissão Executiva para Controle do Desmatamento 

Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa.

Decreto n. 10.141, de 28 de novembro de 

2019

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

Institui o Comitê Nacional das Zonas Úmidas.

Decreto n. 10.140, de 28 de novembro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 8.505, de 20 de agosto de 2015, que dispõe 

sobre o Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA.
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Decreto n. 10.139, de 28 de novembro de 

2019

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

Dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos 

inferiores a decreto.

Decreto n. 10.136, de 28 de novembro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que dis-

põe sobre a programação orçamentária e financeira e estabe-

lece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo 

federal para o exercício de 2019.

Decreto n. 10.135, de 28 de novembro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 9.271, de 25 de janeiro de 2018, que regu-

lamenta a outorga de contrato de concessão no setor elétrico 

associada à privatização de titular de concessão de serviço pú-

blico de geração de energia elétrica, nos termos da Lei nº 9.074, 

de 7 de julho de 1995.

Decreto n. 10.133, de 26 de novembro de 

2019

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

Institui o Programa Viver - Envelhecimento Ativo e Saudável.

Decreto n. 10.132, de 25 de novembro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece 

regras e critérios para elaboração do orçamento de referência 

de obras e serviços de engenharia, contratados e executados 

com recursos dos orçamentos da União.

Decreto n. 10.131, de 25 de novembro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 9.829, de 10 de junho de 2019, que dispõe so-

bre o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia.

Decreto n. 10.126, de 21 de novembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 22 nov. 2019

Altera o Decreto nº 4.892, de 25 de novembro de 2003, que re-

gulamenta a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, 

que criou o Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

Decreto n. 10.122, de 21 de novembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 22 nov. 2019

Institui o Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio a Start-ups.

Decreto n. 10.120, de 21 de novembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 22 nov. 2019

Altera o Decreto nº 3.917, de 13 de setembro de 2001, que estabe-

lece os limites sobre o que dispõe o art. 20, inciso I, alínea “c”, da 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para o Ministério 

Público e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 

os ex-Territórios do Amapá e de Roraima e, ainda, o Distrito Federal.

Decreto n. 10.119, de 21 de novembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 22 nov. 2019

Altera o Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que dis-

põe sobre a programação orçamentária e financeira e estabe-

lece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo 

federal para o exercício de 2019.

Decreto n. 10.117, de 19 de novembro de 

2019

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

Dispõe sobre a qualificação de projetos para ampliação da capa-

cidade de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos 

no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presi-

dência da República.

Decreto n. 10.116, de 19 de novembro de 

2019

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

Dispõe sobre a qualificação de empreendimentos públicos fede-

rais dos setores de energia e de mineração no âmbito do Progra-

ma de Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

Decreto n. 10.114, de 19 de novembro de 

2019

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

Republicado no D.O.U. de 21 nov. 2019

Altera o Decreto nº 8.401, de 4 de fevereiro de 2015, que dispõe 

sobre a criação da Conta Centralizadora dos Recursos de Ban-

deiras Tarifárias.
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Decreto n. 10.112, de 12 de novembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 13 nov. 2019

Altera o Decreto nº 8.086, de 30 de agosto de 2013, para dispor 

sobre o Programa Mulher Segura e Protegida.

Decreto n. 10.110, de 11 de novembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 12 nov. 2019

Institui a Estratégia Nacional de Qualificação para a Produtivida-

de e o Emprego e o Conselho de Desenvolvimento do Capital 

Humano para a Produtividade e o Emprego.

Decreto n. 10.095, de 6 de novembro de 

2019

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

Dispõe sobre o Comitê Consultivo de Nanotecnologia e Novos 

Materiais no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inova-

ções e Comunicações.

Decreto n. 10.094, de 6 de novembro de 

2019

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

Dispõe sobre o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva.

Decreto n. 10.088, de 5 de novembro de 

2019

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

Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Fe-

deral que dispõem sobre a promulgação de convenções e re-

comendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT 

ratificadas pela República Federativa do Brasil.

Decreto n. 10.085, de 5 de novembro de 

2019

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

Dispõe sobre o Programa Forças no Esporte - Segundo Tempo 

e o Projeto João do Pulo.

Decreto n. 10.079, de 23 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 23 out. 2019 - 

Edição extra-A

Altera o Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que dis-

põe sobre a programação orçamentária e financeira e estabe-

lece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo 

federal para o exercício de 2019.

Decreto n. 10.078, de 21 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 21 out. 2019 - 

Edição extra-A

Altera o Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998, que defi-

ne critérios para cálculo e cobrança das participações gover-

namentais de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 

aplicáveis às atividades de exploração, desenvolvimento e pro-

dução de petróleo e gás natural.

Decreto n. 10.074, de 18 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 18 out. 2019 - 

Edição extra-A

Altera o Decreto nº 9.217, de 4 de dezembro de 2017, que dis-

põe sobre a composição, o funcionamento e a competência do 

Conselho de Participação no Fundo de Apoio à Estruturação 

e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias 

Público-Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e autoriza a União a proceder à integralização 

de cotas em fundo administrado pela Caixa Econômica Federal.

Decreto n. 10.067, de 15 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 16 out. 2019

Dispõe sobre a qualificação da Telecomunicações Brasileiras 

S.A. - Telebrás no âmbito do Programa de Parcerias de Investi-

mentos da Presidência da República.

Decreto n. 10.066, de 15 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 16 out. 2019

Dispõe sobre a qualificação da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT no âmbito do Programa de Parcerias de Inves-

timentos da Presidência da República.

Decreto n. 10.065, de 14 de outubro de 

2019

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

Dispõe sobre a qualificação do Centro Nacional de Tecnologia 

Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

Decreto n. 10.064, de 14 de outubro de 

2019

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

Institui o Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras para 

Adoção Internacional de Crianças e Adolescentes.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 26, 208-226, out./dez. 2019
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Decreto n. 10.063, de 14 de outubro de 

2019

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

Dispõe sobre o Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-

-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documen-

tação Básica, o Comitê Gestor Nacional do Compromisso Nacional 

pela Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação 

da Documentação Básica e a Semana Nacional de Mobilização 

para o Registro Civil de Nascimento e a Documentação Básica.

Decreto n. 10.060, de 14 de outubro de 

2019

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

Regulamenta a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe 

sobre o trabalho temporário.

Decreto n. 10.057, de 14 de outubro de 

2019

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

Dispõe sobre o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.

Decreto n. 10.056, de 14 de outubro de 

2019

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

Institui a Comissão Nacional de Atletas.

Decreto n. 10.055, de 14 de outubro de 

2019

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

Dispõe sobre a qualificação da política de fomento ao setor de atendi-

mento socioeducativo, para fins de elaboração de estudos das alter-

nativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a mo-

dernização e a operação de unidades socioeducativas, no âmbito do 

Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

Decreto n. 10.054, de 14 de outubro de 

2019

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

Dispõe sobre a qualificação da Casa da Moeda do Brasil no âm-

bito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência 

da República e sobre a sua inclusão no Programa Nacional de 

Desestatização.

Decreto n. 10.053, de 9 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 out. 2019

Aprova o Regulamento do Fundo de Desenvolvimento da 

Amazônia.

Decreto n. 10.052, de 9 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 out. 2019

Institui a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital.

Decreto n. 10.051, de 9 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 out. 2019

Institui o Colégio de Ouvidores do Sistema Nacional de Defesa 

do Consumidor.

Decreto n. 10.050, de 9 de outubro de.2019

Publicado no D.O.U. de 10 out. 2019

Altera o Decreto nº 7.246, de 28 de julho de 2010, que regula-

menta a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe 

sobre o serviço de energia elétrica dos Sistemas Isolados e as 

instalações de transmissão de interligações internacionais no 

Sistema Interligado Nacional.

Decreto n. 10.049, de 9 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 out. 2019

Institui o Núcleo Nacional de Educação Permanente do Sistema 

Único de Assistência Social.

Decreto n. 10.047, de 9 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 out. 2019

Dispõe sobre a governança do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais e institui o programa Observatório de Previdência e Infor-

mações, no âmbito do Cadastro Nacional de Informações Sociais.

Decreto n. 10.046, de 9 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 10 out. 2019

Dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no 

âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro 

Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 26, 208-226, out./dez. 2019
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Decreto n. 10.042, de 3 de outubro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 9.569, de 20 de novembro de 2018, que re-

gulamenta a Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, que institui 

o Fundo Nacional da Pessoa Idosa.

Decreto n. 10.035, de 1º de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 2 out. 2019

Institui a Plataforma +Brasil no âmbito da administração pú-

blica federal.

Decreto n. 10.034, de 1º de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 2 out. 2019

Altera o Decreto nº 9.609, de 12 de dezembro de 2018, e o De-

creto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, para dispor sobre o 

Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Decreto n. 10.032, de 1º de outubro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 2 out. 2019

Altera o Anexo ao Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, 

para dispor sobre as competências dos consórcios públicos de 

Município no âmbito do Sistema Brasileiro de Inspeção de Pro-

dutos de Origem Animal.

Decreto n. 10.030, de 30 de setembro de 

2019

Publicado no D.O.U. de 1º out. 2019

Aprova o Regulamento de Produtos Controlados [armas de fogo 

e de munição].

2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2.1 EMENDAS CONSTITUCIONAIS

Emenda Constitucional n. 46, de 17 de 

dezembro de 2019

Publicada no D.O.A. de 18 dez. 2019

Acresce o § 3º ao art. 25 da Constituição do Estado do Paraná que 

dispõe sobre a possibilidade de municípios do mesmo complexo 

geoeconômico e social associarem-se para fins de interesse comum.

Emenda Constitucional n. 45, de 4 de 

dezembro de 2019

Publicada no D.O.A. de 5 dez. 2019

Altera os arts. 35 e 129 da Constituição do Estado do Paraná.

Emenda Constitucional n. 44, de 28 de 

outubro de 2019

Publicada no D.O.E. de 4 nov. 2019

Altera a Constituição do Estado do Paraná para acrescer os arts. 

111A, 124A e 243A, tendo por objeto dispor sobre a atuação da Pro-

curadoria da Assembleia Legislativa, bem como acrescer o art. 243B, 

tendo por objeto instituir a Consultoria Jurídica do Tribunal de Justiça.

2.2 LEIS COMPLEMENTARES
Lei Complementar n. 219, de 18 de 

dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 18 dez. 2019

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

que institui o Fundo Especial de Modernização da Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná.

Lei Complementar n. 218, de 28 de 

novembro de 2019

Publicada no D.O.E de 29 nov. 2019

Altera a Lei Complementar nº 136, de 19 de maio de 2011, que esta-

beleceu a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Lei Complementar n. 217, 22 de outubro 

de 2019

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

Institui o Programa de Fruição e Indenização de Licença Espe-

cial, bem como institui a Licença Capacitação no âmbito do Po-

der Executivo Estadual e dá outras providências.

2.3 LEIS ORDINÁRIAS

Lei n. 20.122, de 20 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 20 dez. 2019

Dispõe sobre a adequação ao texto da Emenda Constitucional 

Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019 e altera dispositivos 

da Lei nº 17.435, de 21 de dezembro de 2012 [que dispõe sobre 

a reestruturação do Plano de Custeio e Financiamento do Regi-

me Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná].

Legislação em Destaque
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Lei n. 20.121, de 31 de dezembro de 2019

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

Autoriza a incorporação do Instituto Paranaense de Assistência 

Técnica e Extensão Rural, do Centro Paranaense de Referência 

em Agroecologia e da Companhia de Desenvolvimento Agro-

pecuário do Paraná, nas condições que especifica, pelo Institu-

to Agronômico do Paraná, e adota outras providências.

Lei n. 20.113, de 19 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 19 dez. 2019

Altera o Valor de Referência de Custas - VRC para os atos judiciais, 

os valores das Tabelas do Regimento de Custas e as notas da Ta-

bela II do Anexo I previstos na Lei nº 6.149, de 9 de setembro de 

1970 [que dispõe sobre o Regime de Custas dos atos judiciais].

Lei n. 20.094, de 19 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 19 dez. 2019
Cria o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos.

Lei n. 20.091, de 19 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 19 dez. 2019

Dispõe sobre a instituição dos preceitos e fundamentos dos 

Cuidados Paliativos no Paraná.

Lei n. 20.089, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 18 dez. 2019

Dispõe sobre a obrigação das operadoras de telefonia fixa ou 

móvel de garantirem a identificação das chamadas telefônicas, 

e dá outras providências.

Lei n. 20.088, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 18 dez. 2019

Altera dispositivos da Lei nº 12.215, de 10 de julho de 1998 [que 

instituiu a ECOPARANÁ, sob a modalidade de serviço social au-

tônomo], e dá outras providências.

Lei n. 20.087, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 18 dez. 2019

Altera dispositivo da Lei nº 12.945, de 5 de setembro de 2000, 

que instituiu o Fundo Estadual do Meio Ambiente, conforme 

especifica e adota outras providências.

Lei n. 20.086, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 18 dez. 2019

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Residência 

Técnica no âmbito da Administração Direta e Autárquica do Po-

der Executivo do Estado do Paraná.

Lei n. 20.085, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 18 dez. 2019

Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de histórico 

de utilização de serviços pré-pagos por empresas que ofere-

cem essa modalidade de pagamento. 

Lei n. 20.084, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 18 dez. 2019

Institui o Programa Cartão Futuro no Estado do Paraná e dá ou-

tras providências.

Lei n. 20.083, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 18 dez. 2019

Altera dispositivo da Lei nº 18.372, de 15 de dezembro de 2014, que 

dispõe sobre a instituição do Regime de Previdência Complementar 

no âmbito do Estado do Paraná, fixação do limite máximo para a 

concessão de aposentadorias e pensões de que tratam os §§ 14 e 

15 do art. 40 da Constituição Federal, e adota outras providências.

Lei n. 20.082, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 18 dez. 2019

Altera a Lei nº 18.413, de 29 de dezembro de 2014, que regula 

o estabelecimento de critérios para a cobrança de custas dos 

serviços judiciais no âmbito dos Juizados Especiais do Estado 

do Paraná e dá outras providências, para criar novas hipóteses 

de recolhimento de custas processuais.

Lei n. 20.079, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 18 dez. 2019

Altera os dispositivos que especifica das Leis nº 9.491, de 21 de 

dezembro de 1990 [estabelece critérios para fixação dos índices 

de participação dos municípios no produto da arrecadação do 

ICMS], e nº 14.260, de 22 de dezembro de 2003 [que estabelece 

critérios para fixação dos índices de participação dos municí-

pios no produto da arrecadação do ICMS].

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 26, 208-226, out./dez. 2019
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Lei n. 20.077, de 18 dezembro de 2019.

Publicada no D.O.E. de 19 dez. 2019

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2020 a 2023 

e dá outras providências.

Lei n. 20.070, de 18 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 19 dez. 2019

Autoriza a incorporação do Instituto de Terras, Cartografia e Ge-

ologia do Paraná e do Instituto das Águas do Paraná, pelo Insti-

tuto Ambiental do Paraná, e dá outras providências.

Lei n. 20.047, de 17 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 17 dez. 2019

Dispõe sobre os procedimentos em relação ao regime de acor-

do direto de precatórios da Lei nº 17.082, de 9 de fevereiro de 

2012 [que regulamenta o Acordo Direto de Precatórios e esta-

belece Políticas Fazendárias], e da Lei nº 19.802, de 21 de de-

zembro de 2018 [que dispõe sobre tratamento diferenciado de 

pagamento de dívidas tributárias relacionadas com o ICM e o 

ICMS], e dá outras providências

Lei n. 20.046, de 16 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 16 dez. 2019

Altera a Lei nº 14.586, de 22 de dezembro de 2004, que proíbe 

a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais 

a igrejas e templos de qualquer culto.

Lei n. 20.044, de 12 de dezembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 12 dez. 2019

Dispõe sobre o desenvolvimento funcional de servidores e em-

pregados públicos anistiados na forma da Lei nº 16.164, de 06 

de julho de 2009 [que concede anistia, conforme especifica, 

a servidores públicos e empregados da Administração Públi-

ca Estadual que, no período citado, tenham sido despedidos, 

dispensados, demitidos ou exonerados por motivação política, 

devidamente caracterizada, ou por interrupção de atividade 

profissional em decorrência de movimentação grevista, nos 

termos que menciona].

Lei n. 20.038, de 29 de novembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 29 nov. 2019

Altera a redação dos dispositivos que especifica 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, e adota outras providências.

Lei n. 20.022, de 29 de novembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 29 nov. 2019

Dispõe sobre a exposição pública das campanhas de saúde pre-

ventiva nos hospitais e postos de saúde no Estado do Paraná.

Lei n. 20.021, de 13 de novembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 13 nov. 2019 - 

Suplemento

Insere o inciso IX ao art. 80 da Lei nº 18.419, de 7 de janeiro de 

2015, que estabeleceu o Estatuto da Pessoa com Deficiência do 

Estado do Paraná.

Lei n. 20.015, de 13 de novembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 13 nov. 2019 - 

Suplemento

Obriga os profissionais de saúde a adotarem atestado médico 

digital e receita médica digital.

Lei n. 20.014, de 13 de novembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 13 nov. 2019 - 

Suplemento

Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumi-

dor de informações e documentos por parte de operadoras de 

plano ou seguro privado de assistência à saúde no caso de ne-

gativa de cobertura e dá outras providências.  

Lei n. 20.013, de 13 de novembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 13 nov. 2019 - 

Suplemento

Dispõe sobre a Instituição do Programa Adote uma Nascente 

no Estado do Paraná.

Lei n. 20.011, de 13 de novembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 13 nov. 2019 - 

Suplemento

Altera dispositivos da Lei nº 19.130, de 25 de setembro de 2017 

[que instituiu a Diária Especial por Atividade Extrajornada Vo-

luntária, a Gratificação Intramuros, e adota outras providências].

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 26, 208-226, out./dez. 2019

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=230205&indice=1&totalRegistros=240&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=230188&indice=1&totalRegistros=240&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=230158&indice=1&totalRegistros=240&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229425&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.10.34.30
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229407&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.11.22.540
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229037&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.13.46.21.10
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229031&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.13.47.35.788
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229055&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.13.49.3.814
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229029&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.13.49.46.847
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229027&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.13.50.12.641
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Lei n. 20.009, de 13 de novembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 13 nov. 2019 - 

Suplemento

Institui, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e do 

Esporte, o Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o 

Mundo.

Lei n. 19.990, de 5 de novembro de 2019

Publicada no D.O.E. de 8 nov. 2019

Altera dispositivos na Lei nº 18.466, de 24 de abril de 2015, que 

cria o Cadastro Informativo Estadual, na Lei nº 18.292, de 4 de no-

vembro de 2014, que estabelece mecanismos de incremento da 

cobrança da Dívida Ativa e na Lei nº 16.035, de 29 de dezembro de 

2008, que trata da redução da litigiosidade no âmbito fiscal.

Lei n. 19.985, de 30 de outubro de 2019

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

Altera dispositivos da Lei nº 17.709, de 15 de outubro de 2013, 

que instituiu o Sistema Meteorológico do Paraná.

Lei n. 19.984, de 30 de outubro de 2019

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

Institui o Fundo Estadual de Combate à Corrupção e dá outras 

providências.

Lei n. 19.983, de 28 de outubro de 2019

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

Institui regime de compensação de horas no âmbito da Defen-

soria Pública do Estado do Paraná.

Lei n. 19.967, de 16 de outubro de 2019

Publicada no D.O.E. de 16 out. 2019

Institui a marca distintiva “Selo Estadual Logística Reversa” para 

fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores signa-

tários de acordo setorial estadual e/ou termos de compromisso 

de logística reversa de resíduos sólidos no Estado do Paraná.

2.4 DECRETOS

Decreto n. 3.805, de 26 de dezembro de 

2019

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

Altera dispositivos do Decreto nº 1.416, de 23 de maio de 2019, 

que aprovou a estrutura organizacional básica dos órgãos inte-

grantes da Administração Direta do Poder Executivo Estadual e 

dá outras providências.

Decreto n. 3.793, de 20 de dezembro de 

2019

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

Estabelece programa de recadastramento e validação de des-

contos facultativos consignados em folha de pagamento, relati-

vos à mensalidade de cooperativa de crédito mútuo de servidor 

público, associação assistencial e sindicato legalmente reco-

nhecido como organização representativa de classe de militar e 

de servidor público estadual, ativos e inativos e de pensionistas 

de geradores de pensão dos Órgãos da Administração Direta, 

Autárquica e de Regime Especial do Poder Executivo Estadual.

Decreto n. 3.792, de 20 de dezembro de 

2019

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

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

tar docentes em regime especial CRES, nos termos deste Decreto.

Decreto n. 3.791, de 20 de dezembro de 

2019

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

Ficam estabelecidos os Índices de Participação dos Municípios 

paranaenses no produto da arrecadação do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-

tações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunici-

pal e de Comunicação - ICMS, para o exercício de 2020, confor-

me constantes na tabela em anexo.

Decreto n. 3.790, de 20 de dezembro de 

2019

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

Divulga o calendário de feriados e estabelece os dias de reces-

so e de ponto facultativo do ano de 2020, para cumprimento 

pelos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica 

e fundacional do Poder Executivo, sem prejuízo dos serviços 

considerados essenciais.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 26, 208-226, out./dez. 2019

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229024&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.13.50.42.421
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228745&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.13.51.45.833
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228297&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.13.52.29.881
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228287&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.13.53.26.253
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228267&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.13.53.52.182
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227659&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.13.14.47.98
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Decreto n. 3.743, de 19 de dezembro de 

2019

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

Altera a redação dos §§ 2º e 3º do art. 5º do Decreto nº 1.416, 

de 23 de maio de 2019 [que dispõe sobre a implementação da 

Reforma Administrativa do Poder Executivo Estadual, promovi-

da pela Lei nº 19.848, de 3 de maio de 2019].

Decreto n. 3.729, de 18 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.E. de 18 dez. 2019

Cria o Conselho de Desenvolvimento Empresarial e de Infraes-

trutura do Paraná.

Decreto n. 3.726, de 18 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.E. de 18 dez. 2019

Regulamenta a Lei nº 14.648, de 24 de fevereiro de 2005, que 

criou, no âmbito do Estado do Paraná, o Conselho Estadual de 

Proteção às Vítimas de Abuso Sexual.

Decreto n. 3.717, de 18 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.E. de 18 dez. 2019

Institui o Grupo de Trabalho “Orçamento Criança e Adolescen-

te”, visando desenvolver metodologia de acompanhamento da 

execução dos recursos destinados à criança e ao adolescente 

no âmbito do Estado do Paraná.

Decreto n. 3.622, de 10 de dezembro de 

2019

Publicado no D.O.E. de 10 dez. 2019

Regulamenta a Lei nº 17.194/2012 que autoriza o Poder Executivo 

Estadual a conceder subvenção para execução de ações do Progra-

ma Morar Bem Paraná outros Programas Habitacionais de Interesse 

Social desenvolvidos pela COHAPAR, e dá outras providências.

Decreto n. 3.540, de 29 de novembro de 

2019

Publicado no D.O.E. de 29 nov. 2019

Dispõe sobre os procedimentos para locação de 

imóveis a ser adotado pela Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do Estado.

Decreto n. 3.539, de 29 de novembro de 

2019

Publicada no D.O.E. de 29 nov. 2019

Aprova o MANUAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DO ESTA-

DO DO PARANÁ - 4ª Edição.

Decreto n. 3.538, de 29 de novembro de 

2019

Publicada no D.O.E. de 29 nov. 2019

Institui o Sistema de Gestão de Projetos de Investimento Públi-

co do Governo do Estado do Paraná, estabelece Diretrizes para 

a inclusão de novos Projetos que contemplem investimentos 

nos Planos Plurianuais e nas Leis Orçamentárias Anuais, e dá 

outras providências.

Decreto n. 3.537, de 29 de novembro de 

2019

Publicada no D.O.E. de 29 nov. 2019

 Altera a redação do § 1º do art. 24 do Decreto nº 1.732, de 18 

de junho de 2019 [relativo a precatórios].

Decreto n. 3.536, de 29 de novembro de 

2019

Publicada no D.O.E. de 29 nov. 2019

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDU 

na elaboração dos Convênios Estaduais com os Municípios do Es-

tado em relação às transferências voluntárias de recursos.

Decreto n. 3.377, de 13 de novembro de 

2019

Publicada no D.O.E. de 13 nov. 2019

Dispõe sobre seleção de famílias para acesso à ação de cons-

trução e melhorias de moradias, no âmbito do projeto comple-

mentar “Regularização Fundiária de Assentamentos Precários 

e Produção ou Melhorias de Moradias Urbanas e Rurais” do 

Programa Família Paranaense.

Decreto n. 3.376, de 13 de novembro de 

2019

Publicada no D.O.E. de 13 nov. 2019

Institui o modelo de governança e gestão do Projeto “Em Frente 

Brasil”, no âmbito estadual, e dá outras providências.

Decreto n. 3.375, de 13 de novembro de 

2019

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

Regulamenta a concessão de Subvenção Econômica ao Prê-

mio do Seguro Rural no Estado do Paraná de que trata a Lei nº 

16.166, de 7 de julho de 2009.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 26, 208-226, out./dez. 2019

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=230036&indice=2&totalRegistros=148&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=12&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=230036&indice=2&totalRegistros=148&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=12&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229590&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.12.7.666
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229590&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.12.7.666
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229594&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.12.53.399
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229594&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.12.53.399
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229595&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.13.18.212
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229595&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.13.18.212
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229596&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.14.23.544
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229596&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.14.23.544
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229592&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.14.52.302
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=229592&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.11.2019.13.14.52.302
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228984&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.14.5.32.692
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228984&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.14.5.32.692
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228976&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.14.6.57.294
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228976&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.14.6.57.294
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228968&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.14.7.49.832
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228968&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.10.2019.14.7.49.832
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Decreto n. 3.244, de 30 de outubro de 

2019v

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

Altera dispositivos do Decreto nº 9.568, de 6 de dezembro de 

2013 que regulamenta o art. 19 da Lei nº 17.734, de 29 de outu-

bro de 2013, que autoriza a transferência direta de renda com 

condicionalidades às famílias em vulnerabilidade, no âmbito do 

programa Família Paranaense.

Decreto n. 3.243, de 30 de outubro de 

2019

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

Altera o Decreto n° 237, de 21 de janeiro de 2019, que regu-

lamenta a Lei n° 19.802, de 21 de dezembro de 2018, que dis-

põe sobre tratamento diferenciado de pagamento de dívidas 

tributárias relacionadas com o ICM e o ICMS, nas condições 

que especifica e institui programa especial de parcelamento de 

débitos não tributários.

Decreto n. 3.242, de 30 de outubro de 

2019

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

Promove alterações no Decreto nº 7.856, de 28 de setembro de 

2017, e nomina o Programa Caixa d’Água Boa

Decreto n. 3.241, de 30 de outubro de 

2019

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

Altera o caput do inciso I do art.1°. do Decreto 10.438, de 10 de 

julho de 2018 [que cria a Comissão de Mediação de Conflitos 

Fundiários no âmbito do Estado do Paraná].

Decreto n. 3.239, de 30 de outubro de 

2019

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

Estabelece os Índices de Participação dos Municípios parana-

enses no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Co-

municação – ICMS, para o exercício de 2020.

Decreto n. 3.169, de 22 de outubro de 

2019

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

Fixa normas referentes a execução orçamentária e financeira.

Decreto n. 3.171, de 22 de outubro de 

2019

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

Promove alterações no Decreto nº 31, de 5 de janeiro de 2015, 

que institui a Comissão de Política Salarial.

Decreto n. 3.173, de 22 de outubro de 

2019

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

Regulamenta a Lei nº 16.189, de 22 de julho 2009, que autoriza 

a concessão de subvenção com recursos do Fundo de Desen-

volvimento Econômico, em operações de crédito da Agência 

de Fomento do Paraná S.A – Fomento Paraná.

Decreto n. 3.081, de 15 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.E. de 15 out. 2019

Cria a Comissão de Transparência no Combate à Sonegação 

Fiscal no Estado do Paraná.

Decreto n. 3.080, de 15 de outubro de 

2019

Publicado no D.O.E. de 15 out. 2019

Institui a Estratégia Estadual de Fomento e Implantação do Buil-

ding Information Modeling

Decreto n. 3.048, de 14 de outubro de 

2019

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

Altera o Decreto nº 237, de 21 de janeiro de 2019, que regu-

lamenta a Lei nº 19.802, de 21 de dezembro de 2018, que dis-

põe sobre tratamento diferenciado de pagamento de dívidas 

tributárias relacionadas com o ICM e o ICMS, nas condições 

que especifica e institui programa especial de parcelamento de 

débitos não tributários.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 26, 208-226, out./dez. 2019

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228314&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.10.2019.11.4.2.253
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228314&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.10.2019.11.4.2.253
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228313&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.10.2019.11.4.52.771
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228313&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.10.2019.11.4.52.771
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228310&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.10.2019.11.5.28.554
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228310&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.10.2019.11.5.28.554
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228617&indice=1&totalRegistros=2&dt=26.10.2019.11.6.4.38
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228617&indice=1&totalRegistros=2&dt=26.10.2019.11.6.4.38
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228307&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.10.2019.11.6.41.635
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=228307&indice=1&totalRegistros=1&dt=26.10.2019.11.6.41.635
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227944&indice=1&totalRegistros=1&dt=25.9.2019.10.31.3.724
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227944&indice=1&totalRegistros=1&dt=25.9.2019.10.31.3.724
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227935&indice=1&totalRegistros=1&dt=25.9.2019.10.25.23.540
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227935&indice=1&totalRegistros=1&dt=25.9.2019.10.25.23.540
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227925&indice=1&totalRegistros=2&dt=25.9.2019.10.19.31.222
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227925&indice=1&totalRegistros=2&dt=25.9.2019.10.19.31.222
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227631&indice=1&totalRegistros=1&dt=17.9.2019.15.4.27.387
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227631&indice=1&totalRegistros=1&dt=17.9.2019.15.4.27.387
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227620&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.13.29.6.486
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227620&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.13.29.6.486
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227529&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.13.29.36.634
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227529&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.13.29.36.634
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Decreto n. 3.047, de 14 de outubro de 

2019

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

Institui Grupo de Trabalho tendo por objeto a realização de 

estudos, estratégias e propostas com o objetivo de formalizar 

parcerias, convênios, acordos de cooperação técnica com Uni-

versidades, Instituições de Ensino e de Educação.

Decreto n. 3.045, de 14 de outubro de 

2019

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

Regulamenta a destinação de bens oriundos de ilícitos penais 

relacionados aos crimes de lavagem de capital para órgãos da 

Polícia Civil.

Decreto n. 3.044, de 14 de outubro de 

2019

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

Insere o parágrafo único ao art. 1.º do Decreto nº 2.672, de 09 

de setembro de 2019 [reajusta em 2,76% o auxílio-transporte 

instituído pela Lei nº 17.657, de 12 de agosto de 2013].

Decreto n. 3.043, de 14 de outubro de 

2019

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

Estabelece ponto facultativo e dias de recesso do ano de 

2019/2020, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Ad-

ministração direta, autárquica e fundacional do Poder Executi-

vo, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais.

Decreto n. 2.902, de 1º de outubro de 

2019

Publicado no D.O.E. de 1º out. 2019

Regulamenta a Lei nº 19.857, de 29 de maio de 2019, que insti-

tuiu o Programa de Integridade e Compliance da Administração 

Pública Estadual.

3 NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ
3.1 RESOLUÇÕES

Resolução n. 75, de 17 de dezembro de 

2019

Publicada no D.E.T.C. de 18 dez. 2019

Dispõe sobre o pagamento de Auxílio-Saúde no âmbito do Tri-

bunal de Contas do Estado do Paraná, para Conselheiros, Pro-

curadores e Auditores.

Resolução n. 74, de 5 de dezembro de 

2019

Publicada no D.E.T.C. de 13 dez. 2019

Regulamenta o TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, nos 

termos do art. 132 da Lei Estadual n° 19.573, de 2 de julho de 

2018, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

3.2 INSTRUÇÕES DE SERVIÇO

Instrução de Serviço n. 142, de 18 de de-

zembro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 18 dez. 2019

Dispõe sobre a realização de atividades específicas da Escola 

de Gestão Pública, referentes à programação e organização de 

eventos pelo Tribunal, sob a coordenação do Presidente, e dá 

outras providências.

Instrução de Serviço n. 141, de 16 de de-

zembro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 19 dez. 2019

Altera a Instrução de Serviço nº 116/2017 [que dispõe sobre a 

tramitação de processos e requerimentos internos, referentes a 

servidores e demais assuntos do Tribunal].

Instrução de Serviço n. 140, de 1º de no-

vembro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 6 nov. 2019

Dispõe sobre a instrução de processos com pedido de encerra-

mento, em virtude do não atingimento de valor de alçada, nos 

termos da Resolução nº 60/2017.

Instrução de Serviço n. 139, de 24 de ou-

tubro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 31 out. 2019

Dispõe sobre a delegação de competência para a elaboração e 

assinatura de despachos de mero expediente de que trata o art. 

32, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Instrução de Serviço n. 138, de 18 de ou-

tubro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 23 out. 2019

Altera a Instrução de Serviço nº 79/2014, com a alteração dos 

assuntos de procedimentos administrativos eletrônicos.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 26, 208-226, out./dez. 2019

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227526&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.13.31.54.792
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227526&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.13.31.54.792
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227519&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.13.55.54.856
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227519&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.13.55.54.856
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227518&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.14.0.24.305
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227518&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.14.0.24.305
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227516&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.14.0.58.999
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=227516&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.9.2019.14.0.58.999
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=226942&indice=2&totalRegistros=84&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=226942&indice=2&totalRegistros=84&anoSpan=2019&anoSelecionado=2019&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww1.tce.pr.gov.br%2Fconteudo%2Fresolucao-n-75-de-17-de-dezembro-de-2019%2F326453%2Farea%2F249&data=02%7C01%7C%7C2d655a98323748a725d408d7849b09fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123673732891031&sdata=UlHneanhqH8N0LaOAiNJkQ4zI0x1n46vOdCniTbVo0w%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww1.tce.pr.gov.br%2Fconteudo%2Fresolucao-n-75-de-17-de-dezembro-de-2019%2F326453%2Farea%2F249&data=02%7C01%7C%7C2d655a98323748a725d408d7849b09fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123673732891031&sdata=UlHneanhqH8N0LaOAiNJkQ4zI0x1n46vOdCniTbVo0w%3D&reserved=0
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-74-de-5-de-dezembro-de-2019/326294/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-74-de-5-de-dezembro-de-2019/326294/area/249
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww1.tce.pr.gov.br%2Fconteudo%2Finstrucao-de-servico-n-142-de-18-de-dezembro-de-2019%2F326455%2Farea%2F249&data=02%7C01%7C%7C2d655a98323748a725d408d7849b09fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123673732871022&sdata=p0HtfrisAy6Xvfr40mupIw%2BAzrN1Evc8YU5fL9GQRyU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww1.tce.pr.gov.br%2Fconteudo%2Finstrucao-de-servico-n-142-de-18-de-dezembro-de-2019%2F326455%2Farea%2F249&data=02%7C01%7C%7C2d655a98323748a725d408d7849b09fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123673732871022&sdata=p0HtfrisAy6Xvfr40mupIw%2BAzrN1Evc8YU5fL9GQRyU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww1.tce.pr.gov.br%2Fconteudo%2Finstrucao-de-servico-n-141-de-16-de-dezembro-de-2019%2F326454%2Farea%2F249&data=02%7C01%7C%7C2d655a98323748a725d408d7849b09fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123673732881020&sdata=CXlN5AZvFzcfzWwAbpt6Y7hScv8LdIWtH0QL5Y6n2J4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww1.tce.pr.gov.br%2Fconteudo%2Finstrucao-de-servico-n-141-de-16-de-dezembro-de-2019%2F326454%2Farea%2F249&data=02%7C01%7C%7C2d655a98323748a725d408d7849b09fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123673732881020&sdata=CXlN5AZvFzcfzWwAbpt6Y7hScv8LdIWtH0QL5Y6n2J4%3D&reserved=0
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-140-de-1º-de-novembro-de-2019/325571/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-140-de-1º-de-novembro-de-2019/325571/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-139-de-24-de-outubro-de-2019/325451/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-139-de-24-de-outubro-de-2019/325451/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-138-de-18-de-outubro-de-2019/325262/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-138-de-18-de-outubro-de-2019/325262/area/249
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Instrução de Serviço n. 137, de 18 de ou-

tubro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 23 out. 2019

Altera a Instrução de Serviço nº 117/2018 [que dispõe sobre 

a tramitação dos pedidos de reanálise de gestão fiscal e dos 

pedidos de reapreciação dos índices apurados nas análises de 

gestão fiscal dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal do Estado do Paraná].

Instrução de Serviço n. 136, de 18 de ou-

tubro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 23 out. 2019

Altera a Instrução de Serviço nº 115/2017, com a alteração do 

fluxo do requerimento de Alteração de Banco de Dados.

Instrução de Serviço n. 135, de 18 de ou-

tubro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 23 out. 2019

Dispõe sobre a organização e os fluxos de trabalho de levanta-

mento, indicadores, manutenção, alteração e criação de siste-

mas e de governança de dados relacionados à fiscalização do 

Tribunal, quando desenvolvidos sob coordenação da Coorde-

nadoria-Geral de Fiscalização (CGF).

Instrução de Serviço n. 134, de 18 de ou-

tubro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 23 out. 2019

Dispõe sobre a organização e os fluxos de trabalho das fiscali-

zações por acompanhamento realizadas pelas Coordenadorias 

subordinadas à Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF).

Instrução de Serviço n. 133, de 18 de ou-

tubro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 23 out. 2019

Dispõe sobre o atendimento aos jurisdicionados pela Gerência 

de Atendimento da Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF).

Instrução de Serviço n. 132, de 18 de ou-

tubro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 23 out. 2019

Dispõe sobre a organização e os fluxos de trabalho das fiscaliza-

ções por auditoria e inspeção realizadas pelas Coordenadorias 

subordinadas à Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF).

Instrução de Serviço n. 131, de 18 de ou-

tubro de 2019

Publicada no D.E.T.C. de 22 out. 2019

Dispõe sobre a organização e os fluxos de trabalho de moni-

toramento da implementação das recomendações resultantes 

das atividades fiscalizatórias provenientes das Coordenadorias 

subordinadas à Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF).

3.3 PORTARIAS SELECIONADAS

Portaria n. 1.149, de 9 de dezembro de 

2019

Publicada no D.E.T.C. de 16 dez. 2019

Aprova, nos termos do artigo 16, inciso XXXIX, do Regimento In-

terno, o Calendário Oficial deste Tribunal de Contas para o exercício 

de 2020, em anexo, com a indicação das datas de suspensão de 

expediente, conforme feriados e recessos previstos. Fixa o período 

de recesso de 21 de dezembro de 2020 a 1º de janeiro de 2021.

Portaria n. 1.052, de 29 de outubro de 

2019 

Publicada no D.E.T.C. de 4 nov. 2019

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

gimento Interno - TC, os segmentos da Administração Pública 

Estadual, para o quadriênio 2019/2022, na forma dos anexos I e 

II, ficando, em consequência, revogada a Portaria nº 894/2019.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 26, 208-226, out./dez. 2019

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-137-de-18-de-outubro-de-2019/325261/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-137-de-18-de-outubro-de-2019/325261/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-136-de-18-de-outubro-de-2019/325260/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-136-de-18-de-outubro-de-2019/325260/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-135-de-18-de-outubro-de-2019/325259/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-135-de-18-de-outubro-de-2019/325259/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-134-de-18-de-outubro-de-2019/325258/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-134-de-18-de-outubro-de-2019/325258/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-133-de-18-de-outubro-de-2019/325257/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-133-de-18-de-outubro-de-2019/325257/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-132-de-18-de-outubro-de-2019/325256/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-132-de-18-de-outubro-de-2019/325256/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-131-de-18-de-outubro-de-2019/325255/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-131-de-18-de-outubro-de-2019/325255/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-1149-de-9-de-dezembro-de-2019-calendario-exercicio-de-2020/326344/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-1149-de-9-de-dezembro-de-2019-calendario-exercicio-de-2020/326344/area/249
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-1052-de-29-de-outubro-de-2019-ices-distribuicao/325467/area/10
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-1052-de-29-de-outubro-de-2019-ices-distribuicao/325467/area/10

