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1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

1.1 LEIS COMPLEMENTARES

Lei Complementar n. 182, 
de 1º de junho de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 2 jun. 2021

Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo 
inovador; e altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Lei Complementar n. 181, 
de 6 de maio de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 7 maio 2021

Altera a Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, e a Lei nº 14.029, 
de 28 de julho de 2020, para conceder prazo para que os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios executem atos de transposição 
e de transferência e atos de transposição e de reprogramação, 
respectivamente; altera a Lei Complementar nº 156, de 28 de 
dezembro de 2016, para conceder prazo adicional para celebração de 
aditivos contratuais e permitir mudança nos critérios de indexação dos 
contratos de refinanciamento de dívidas; altera a Lei Complementar 
nº 159, de 19 de maio de 2017, para permitir o afastamento de vedações 
durante o Regime de Recuperação Fiscal desde que previsto no 
Plano de Recuperação Fiscal; altera a Lei Complementar nº 178, de 13 
de janeiro de 2021, para conceder prazo adicional para celebração de 
contratos e disciplinar a apuração de valores inadimplidos de Estado 
com Regime de Recuperação Fiscal vigente em 31 de agosto de 2020; 
e revoga o art. 27 da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021.

Lei Complementar n. 180, 
de 14 de abril de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 15 abr. 2021

Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que 
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).

1.2 LEIS ORDINÁRIAS

Lei n. 14.179, de 30 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 1º jul. 2021

Estabelece normas para facilitação de acesso a crédito e para 
mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia da 
Covid-19; e revoga dispositivos das Leis nos 8.870, de 15 de abril de 
1994, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Lei n. 14.178, de 28 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. de 28 
jun. 2021- Edição extra

Altera o Anexo V à Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a 
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021.

Lei n. 14.177, de 22 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 23 jun. 2021

Altera a Lei nº 13.178, de 22 de outubro de 2015, para ampliar o prazo para 
ratificação dos registros imobiliários referentes aos imóveis rurais com 
origem em títulos de alienação ou de concessão de terras devolutas 
expedidos pelos Estados em faixa de fronteira; e dá outras providências.

Lei n. 14.176, de 22 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 23 jun. 2021

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para estabelecer 
o critério de renda familiar per capita para acesso ao benefício 
de prestação continuada, estipular parâmetros adicionais de 
caracterização da situação de miserabilidade e de vulnerabilidade 
social e dispor sobre o auxílio-inclusão de que trata a Lei nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); autoriza, 
em caráter excepcional, a realização de avaliação social mediada 
por meio de videoconferência; e dá outras providências .
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Lei n. 14.174, de 17 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 18 jun. 2021

Altera a Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020, para prorrogar o prazo 
de vigência de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira 
em razão da pandemia da Covid-19. 

Lei n. 14.172, de 10 de 
junho de.2021

Publicada no D.O.U. 
de 11 jun. 2021

Dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, 
a alunos e a professores da educação básica pública.

Lei n. 14.171, de 10 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 11 jun. 2021

Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para estabelecer 
medidas de proteção à mulher provedora de família monoparental 
em relação ao recebimento do auxílio emergencial de que trata o 
seu art. 2º; e dá outras providências.

Lei n. 14.165, de 10 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 11 jun. 2021

Define as diretrizes para a quitação e para a renegociação das 
dívidas relativas às debêntures emitidas por empresas e subscritas 
pelos fundos de investimentos regionais e para o desinvestimento, 
a liquidação e a extinção dos fundos.

Lei n. 14.164, de 10 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 11 jun. 2021

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional), para incluir conteúdo sobre a prevenção 
da violência contra a mulher nos currículos da educação básica, e 
institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.

Lei n. 14.161, de 2 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. de 4 
jun. 2021 - Edição extra

Altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, para permitir o uso 
do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), de forma permanente, como política 
oficial de crédito, de modo a conferir tratamento diferenciado e 
favorecido às microempresas e às pequenas empresas, com vistas 
a consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, 
de transformação e de desenvolvimento da economia nacional.

Lei n. 14.160, de 2 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. de 4 
jun. 2021 - Edição extra

Dispõe sobre o estabelecimento de barreiras sanitárias protetivas 
de áreas indígenas.

Lei n. 14.158, de 2 de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. de 4 
jun. 2021 - Edição extra

Dispõe sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1º de 
janeiro de 2021.

Lei n. 14.157, de 1º de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 2 jun. 2021

Altera as Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), e 10.233, de 5 de junho de 2001, para estabelecer 
condições para a implementação da cobrança pelo uso de rodovias 
por meio de sistemas de livre passagem.

Lei n. 14.156, de 1º de 
junho de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 2 jun. 2021

Altera a Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, para aumentar o prazo 
de vigência do Plano Nacional de Cultura (PNC) para 12 (doze) anos.

Lei n. 14.155, de 27 
de maio de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 28 maio 2021

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), para tornar mais graves os crimes de violação de dispositivo 
informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica 
ou pela internet; e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 (Código de Processo Penal), para definir a competência em 
modalidades de estelionato.

Lei n. 14.154, de 26 
de maio de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 27 maio 2021

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), para aperfeiçoar o Programa Nacional de Triagem 
Neonatal (PNTN), por meio do estabelecimento de rol mínimo de 
doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho; e dá outras 
providências.
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Lei n. 14.152, de 19 de 
maio de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 20 maio 2021

Dispõe sobre a extensão do prazo de validade de prescrições 
médicas e de pedidos de exames complementares de diagnóstico 
emitidos para gestantes e puérperas, e sobre o acesso facilitado a 
cuidados intensivos e à internação em leitos de unidade de terapia 
intensiva (UTI) enquanto perdurar a pandemia de covid-19.

Lei n. 14.151, de 12 de 
maio de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 13 maio 2021

Dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades 
de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de 
importância nacional decorrente do novo coronavírus.

Lei n. 14.150, de 12 de 
maio de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 13 maio 2021

Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), para 
estender a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura e para prorrogar o prazo de utilização de 
recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

Lei n. 14.149, de 5 de 
maio de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 6 maio 2021

Institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a ser aplicado 
à mulher vítima de violência doméstica e familiar.

Lei n. 14.148, de 3 de 
maio de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 4 maio 2021

Dispõe sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor 
de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de 
combate à pandemia da Covid-19; institui o Programa Emergencial 
de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia 
aos Setores Críticos (PGSC); e altera as Leis nºs 13.756, de 12 de 
dezembro de 2018, e 8.212, de 24 de julho de 1991.

Lei n. 14.147, de 26 
de abril de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 27 abr. 2021

Cria o Programa Pró-Leitos, com aplicação enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19.      

Lei n. 14.145, de 23 
de abril de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 26 abr. 2021

Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado 
no âmbito do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Lei n. 14.144, de 22 
de abril de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 23 abr. 2021

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2021.

Lei n. 14.143, de 21 
de abril de 2021

Publicada no D.O.U. de 21 
abr. 2021 - Edição extra

Altera a Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020, que “dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária 
de 2021”.

Lei n. 14.141, de 19 de 
abril de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 20 abr. 2021

Altera o art. 16 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), para dispor sobre a remessa de patrimônio 
genético ao exterior em situações epidemiológicas que caracterizem 
emergência em saúde pública.

Lei n. 14.134, de 8 de 
abril de 2021

Publicada no D.O.U. 
de 9 abr. 2021

Dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de 
que trata o art. 177 da Constituição Federal, e sobre as atividades de 
escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, 
acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de 
gás natural; altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 9.847, 
de 26 de outubro de 1999; e revoga a Lei nº 11.909, de 4 de março de 
2009, e dispositivo da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
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Lei n. 14.133, de 1º de 
abril de 2021

Publicada no D.O.U. de 1º 
abr. 2021 - Edição extra

Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Lei n. 14.132, de 31 de 
março de 2021

Publicada no D.O.U. de 1º 
abr. 2021 - Edição extra

Acrescenta o art. 147-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), para prever o crime de perseguição; e 
revoga o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei 
das Contravenções Penais).

1.3 DECRETOS

Decreto n. 10.731, de 28 
de junho de 2021

Publicado no D.O.U. de 28 
jun. 2021- Edição extra

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a apresentação 
obrigatória para o alistamento militar devido ao enfrentamento da 
pandemia da covid-19.

Decreto n. 10.728, de 
23 de junho de 2021

Publicado no D.O.U. de 23 
jun. 2021 - Edição extra

Regulamenta o art. 5º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
para dispor sobre a autorização para realização das contratações 
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do disposto no inciso IX 
do caput do art. 37 da Constituição.

Decreto n. 10.726, de 
22 de junho de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 23 jun. 2021

Altera o Decreto nº 10.035, de 1º de outubro de 2019, que institui a 
Plataforma +Brasil no âmbito da administração pública federal.

Decreto n. 10.722, de 
15 de junho de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 16 jun. 2021

Transforma o Conselho de Solidariedade para Combate à Covid-19 e 
aos seus Efeitos Sociais e Econômicos no Conselho de Solidariedade.

Decreto n. 10.720, de 
14 de junho de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 15 jun. 2021

Altera o Decreto nº 10.499, de 28 de setembro de 2020, e o Decreto 
nº 10.681, de 20 de abril de 2021, para dispor sobre os Conselhos de 
Supervisão de Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do 
Distrito Federal.

Decreto n. 10.715, de 8 
de junho de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 9 jun. 2021

Institui os Sistemas Estruturantes de Gestão de Pessoal da 
Administração Pública Federal.

Decreto n. 10.710, de 
31 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 1º jun. 2021

Regulamenta o art. 10-B da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
para estabelecer a metodologia para comprovação da capacidade 
econômico-financeira dos prestadores de serviços públicos de 
abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário, 
considerados os contratos regulares em vigor, com vistas a viabilizar 
o cumprimento das metas de universalização previstas no caput do 
art. 11-B da Lei nº 11.445, de 2007.

Decreto n. 10.708, de 
28 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. de 28 
maio 2021 - Edição extra

Altera o Decreto nº 10.527, de 22 de outubro de 2020, que institui o 
Selo Biocombustível Social e dispõe sobre os coeficientes de redução 
das alíquotas da Contribuição para o Programa de Integração Social 
e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social, 
incidentes na produção e na comercialização de biodiesel, e sobre os 
termos e as condições para a utilização das alíquotas diferenciadas.

Decreto n. 10.707, de 
28 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. de 28 
maio 2021 - Edição extra

Regulamenta a contratação de reserva de capacidade, na forma de 
potência, de que tratam os art. 3º e art. 3º-A da Lei nº 10.848, de 15 de 
março de 2004, e altera o Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e 
o Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 32, 208-217, abr./jun. 2021

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14132.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14132.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10731.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10731.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10728.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10728.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10722.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10722.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10720.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10720.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10715.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10715.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10710.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10710.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10708.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10708.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10707.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10707.htm


212

LE
G

IS
LA

Ç
Ã

O

Decreto n. 10.703, de 
18 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 19 maio 2021

Institui a Comissão Nacional das Autoridades Aeroportuárias, 
a Comissão Nacional das Autoridades nos Portos e a Comissão 
Nacional das Autoridades de Transportes Terrestres.

Decreto n. 10.702, de 
18 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 19 maio 2021

Institui o Programa de Incentivo ao Transporte Rodoviário de 
Cargas - Programa Gigantes do Asfalto.

Decreto n. 10.701, de 
17 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 18 maio 2021

Institui o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência 
contra Crianças e Adolescentes e a Comissão Intersetorial de 
Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes.

Decreto n. 10.697, de 
10 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. de 10 
maio 2021- Edição extra

Altera o Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019, para criar a 
Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 e remaneja e 
transforma cargos em comissão e funções de confiança.

Decreto n. 10.695, de 
4 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 5 maio 2021

Dispõe sobre a antecipação do abono anual devido aos segurados e 
aos dependentes da Previdência Social no ano de 2021.

Decreto n. 10.694, de 
4 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 5 maio 2021

Altera o Decreto nº 10.609, de 26 de janeiro de 2021, para modificar a 
composição do Fórum Nacional de Modernização do Estado.

Decreto n. 10.692, de 
3 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 4 maio 2021

Institui o Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis 
à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações 
Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos.

Decreto n. 10.691, de 
3 de maio de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 4 maio 2021

Altera o Decreto nº 9.839, de 14 de junho de 2019, que dispõe sobre o 
Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro.

Decreto n. 10.690, de 
29 de abril de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 30 abr. 2021

Regulamenta o processo de transição entre empresas estatais 
federais dependentes e não dependentes.

Decreto n. 10.688, de 
26 de abril de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 27 abr. 2021

Altera o Decreto nº 9.064, de 31 de maio de 2017, que dispõe sobre a 
Unidade Familiar de Produção Agrária, institui o Cadastro Nacional 
da Agricultura Familiar e regulamenta a Lei nº 11.326, de 24 de julho 
de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política 
Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais.

Decreto n. 10.686, de 
22 de abril de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 23 abr. 2021

Dispõe sobre o bloqueio de dotações orçamentárias primárias 
discricionárias e dá outras providências.

Decreto n. 10.683, de 
20 de abril de 2021

Publicado no D.O.U. de 20 
abr.  2021 - Edição extra

Altera o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta 
a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre as ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 32, 208-217, abr./jun. 2021

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10703.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10703.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10702.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10702.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10701.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10701.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10697.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10697.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10695.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10695.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10694.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10694.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10692.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10692.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10691.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10691.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10688.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10688.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10686.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10686.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10683.htm
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Decreto n. 10.682, de 
20 de abril de 2021

Publicado no D.O.U. de 20 
abr. 2021 - Edição extra

Altera o Decreto nº 10.625, de 11 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre 
a execução orçamentária dos órgãos, dos fundos e das entidades 
do Poder Executivo federal até a publicação da Lei Orçamentária de 
2021, e sobre a programação financeira.

Decreto n. 10.681, de 
20 de abril de 2021

Publicado no D.O.U. de 20 
abr. 2021 - Edição extra

Regulamenta a Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, 
que institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do 
Distrito Federal.

Decreto n. 10.668, de 
8 de abril de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 9 abr. 2021

Altera o Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, que regulamenta 
a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

Decreto n. 10.667, de 
5 de abril de 2021

Publicado no D.O.U. 
de 6 abr. 2021

Altera o Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019, que dispõe sobre o 
recebimento de doações de bens móveis e de serviços de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

2.1 LEIS COMPLEMENTARES

Lei Complementar n. 235, 
de 8 de junho de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 8 jun. 2021

Acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar nº. 136, de 
19 de maio de 2011, que estabeleceu a Lei Orgânica da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná

 
Lei Complementar n. 234, 
de 8 de junho de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 8 jun. 2021

Dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público no Poder 
Judiciário do Estado do Paraná e dá outras providências.

Lei Complementar n. 233, 
de 10 de março de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 10 mar. 2021

Regulamenta no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do 
Estado do Paraná as regras permanentes do art. 35 da Constituição 
Estadual, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
4 de dezembro de 2019, e dá outras providências.

2.2 LEIS ORDINÁRIAS

Lei n. 20.626, de 25 
de junho de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 25 jun. 2021

Institui o Programa Estadual de Desburocratização e Simplificação 
- DESCOMPLICA PARANÁ

Lei n. 20.617, de 22 
de junho de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 23 jun. 2021

Altera dispositivos da Lei nº 16.575, de 28 de setembro de 2010, 
que dispõe que a Polícia Militar do Estado do Paraná destina-se à 
preservação da ordem pública, à polícia ostensiva, à execução de 
atividades de defesa civil, além de outras atribuições previstas na 
legislação federal e estadual, e dá outras providências

Lei n. 20.607, de 10 
de junho de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 10 jun. 2021

Dispõe sobre o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do 
Paraná e dá outras providências.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 32, 208-217, abr./jun. 2021

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10681.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10681.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10668.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10668.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10667.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10667.htm
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=249090&indice=1&totalRegistros=3&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=249090&indice=1&totalRegistros=3&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=249081&indice=1&totalRegistros=3&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=249081&indice=1&totalRegistros=3&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=245499&indice=1&totalRegistros=1&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=245499&indice=1&totalRegistros=1&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249828&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.30.2.642
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249828&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.30.2.642
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249738&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.30.30.397
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249738&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.30.30.397
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249254&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.30.49.79
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249254&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.30.49.79
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Lei n. 20.601, de 31 
de maio de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 1º jun. 2021

Altera a Lei nº 20.009, de 13 de novembro de 2019, que instituiu o 
Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo.

Lei n. 20.597, de 31 
de maio de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 1º jun. 2021

Institui o Programa Estadual de Aprendizagem no Estado do Paraná 
e adota outras providências.

Lei n. 20.595, de 28 
de maio de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 28 maio 2021

Institui no Estado do Paraná o Programa de Cooperação e Código 
Sinal Vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda para 
mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, medida 
de combate e prevenção à violência doméstica, conforme a Lei 
Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Lei n. 20.583, de 26 
de maio de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 26 maio 2021

Institui o Auxílio Emergencial para Microempresas e 
Microempreendedores Individuais cadastrados nos grupos 
de atividades econômicas especificados nesta Lei e dá outras 
providências.

Lei n. 20.575, de 18 
de maio de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 18 maio 2021

Altera o art. 7º da Lei nº 20.328, de 18 de setembro de 2020, que 
dispõe sobre a autorização de pagamento da subvenção econômica 
nos contratos de aprendizagem em caráter emergencial para 
minimizar os efeitos da situação de calamidade pública no Estado 
do Paraná.

Lei n. 20.569, de 12 
de maio de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 14 maio 2021

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo, 
até o montante de US$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, para 
financiamento do Projeto de Inovação e Modernização da Gestão 
Pública no Paraná.

Lei n. 20.568, de 12 
de maio de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 14 maio 2021

Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas aos torcedores e aos 
clubes de futebol cujas torcidas praticarem atos de racismo, de 
injúrias raciais e/ou de homofobia em estádios do Estado do Paraná.

Lei n. 20.548, de 27 
de abril de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 27 abr. 2021

Altera a Lei n° 17.734, de 29 de outubro de 2013, que cria o Programa 
Família Paranaense, destinado ao atendimento e promoção de 
famílias por meio da oferta de um conjunto de ações intersetoriais

Lei n. 20.541, de 20 
de abril de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 20 abr. 2021

Dispõe sobre política pública de incentivo à inovação, à pesquisa e 
ao desenvolvimento científico e tecnológico, ao fomento de novos 
negócios, e a integração entre o setor público e o setor privado em 
ambiente produtivo no Estado do Paraná

Lei n. 20.539, de 20 
de abril de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 20 abr. 2021

Cria a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e 
dá outras providências.

Lei n. 20.538, de 20 
de abril de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 20 abr. 2021

Institui o Orçamento da Criança e do Adolescente no Estado do 
Paraná.

Lei n. 20.537, de 20 
de abril de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 20 abr. 2021

Dispõe sobre as relações entre as Instituições de Ensino Superior, 
os Hospitais Universitários e os Institutos de Ciência e Tecnologia 
públicos do Estado do Paraná e suas Fundações de Apoio.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 32, 208-217, abr./jun. 2021

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248889&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.31.12.195
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248889&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.31.12.195
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248884&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.31.40.621
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248884&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.31.40.621
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248797&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.32.2.558
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248797&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.32.2.558
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248654&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.32.25.534
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248654&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.32.25.534
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248215&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.32.46.2
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248215&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.32.46.2
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248085&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.33.12.860
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248085&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.33.12.860
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248083&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.33.29.992
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=248083&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.33.29.992
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247287&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.33.46.722
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247287&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.33.46.722
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246931&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.34.12.689
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246931&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.34.12.689
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246929&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.34.45.54
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246929&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.34.45.54
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246928&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.35.5.301
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246928&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.35.5.301
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246927&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.35.43.17
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246927&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.35.43.17
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Lei n. 20.532, de 14 
de abril de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 14 abr. 2021

Altera a Lei nº 14.975, de 28 de dezembro de 2005, que cria o Fundo 
Estadual de Defesa do Consumidor.

Lei n. 20.514, de 29 de 
março de 2021

Publicada no D.O.E. 
de 31 mar. 2021

Dispõe sobre a proibição de aumento de tarifas de pedágios em 
contratos de concessão ou permissão quando houver atraso no 
cronograma de execução de obras ou melhoramentos.

2.3 DECRETOS

Decreto n. 8.042, de 30 
de junho de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 30 jun. 2021

Promove alterações no Decreto nº 7.020, de 5 de março de 2021, 
prorrogando a vigência dos dispositivos que especifica até 31 de 
julho de 2021 e adota outras providências.

Decreto n. 8.038, de 30 
de junho de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 30 jun. 2021

Estabelece a realização de due diligence na contratação de pessoal 
para ocupação de cargo de provimento em Comissão e de Função 
da Gestão Pública da Administração Pública Direta, Autárquica e 
Fundacional

Decreto n. 7.990, de 28 
de junho de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 28 jun. 2021

Insere os parágrafos 1º ao 3º ao art. 11 do Decreto n.º 7.265, de 28 de 
junho de 2017.

Decreto n. 7986, de 28 
de junho de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 28 jun. 2021

Institui Grupo de Trabalho responsável pela elaboração de minuta 
de Decreto que regulamentará a Declaração Estadual de Direitos 
de Liberdade Econômica, em atenção à Lei nº 20.436, de 17 de 
dezembro de 2020.

Decreto n. 7.973, de 28 
de junho de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 28 jun. 2021

Institui e regulamenta o Plano Paraná Mais Cidades II – PPMC II.

Decreto n.  7.585, de 
6 de maio de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 6 maio 2021

Institui a Diária Especial por Atividade extra jornada Voluntária na 
Polícia Militar do Paraná.

Decreto n.  7.532, de 
4 de maio de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 4 maio 2021

Cria o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB/PR, de 
que trata a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020.

Decreto n. 7.531, de 4 
de maio de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 4 maio 2021

Estabelece novo prazo para o protocolo do pedido de acordo 
direto relativo à Quinta Rodada de Conciliação de Precatórios 
aos contribuintes que restabelecerem parcelamentos tributários 
rescindidos, nos termos das autorizações contidas nos Decretos nº 
6.977 e nº 6.978, ambos do dia 24 de fevereiro de 2021.

Decreto n.  7.456, de 
26 de abril de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 26 abr. 2021

Promove alterações no Decreto nº 6.833, de 11 de fevereiro de 2021.

Decreto n. 7.455, de 
abril de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 26 abr. 2021

Regulamenta a Lei nº 17.194, de 21 de junho de 2012 que autoriza o Poder 
Executivo Estadual a conceder subvenção para execução de ações do 
Programa Casa Fácil PR e outros Programas Habitacionais de Interesse 
Social desenvolvidos pela COHAPAR, e dá outras providências.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 32, 208-217, abr./jun. 2021

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246754&indice=1&totalRegistros=1&dt=29.5.2021.15.35.27.522
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246754&indice=1&totalRegistros=1&dt=29.5.2021.15.35.27.522
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=246187&indice=3&totalRegistros=122&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=246187&indice=3&totalRegistros=122&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=250144&indice=1&totalRegistros=294&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=6&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=250144&indice=1&totalRegistros=294&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=6&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=250155&indice=1&totalRegistros=294&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=6&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=250155&indice=1&totalRegistros=294&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=6&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249910&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.13.42.35.12
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249910&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.13.42.35.12
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249907&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.13.47.16.107
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249907&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.13.47.16.107
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249892&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.13.53.57.967
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=249892&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.13.53.57.967
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247746&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.8.14.184
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247746&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.8.14.184
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247595&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.9.36.424
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247595&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.9.36.424
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247594&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.10.4.629
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247594&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.10.4.629
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247235&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.10.37.281
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247235&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.10.37.281
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247213&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.10.59.109
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=247213&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.10.59.109
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Decreto n. 7.358, de 
14 de abril de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 14 abr. 2021

Institui o Programa Criança Feliz no Estado do Paraná.

Decreto n. 7.320, de 
13 de abril de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 13 abr. 2021

Promove alterações do Decreto nº 7.020, de 5 de março de 2021.

Decreto n.  7.267, de 
8 de abril de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 8 abr. 2021

Institui Grupo de Trabalho para definir a estruturação da prestação 
regionalizada dos serviços de Água e de Esgoto, em atenção à 
Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, novo Marco Legal do 
Saneamento Básico.

Decreto n. 7.250, de 
3 de abril de 2021

Publicado no D.O.E. 
de 5 abr. 2021

Revoga os Decretos nº 7.145 de 19 de março de 2021 e nº 7.194, de 26 
de março de 2021.

3 NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ

3.1 RESOLUÇÕES

Resolução n. 86, de 24 
de junho de 2021.

Publicada no D.E.T.C. 
de 29 jun. 2021

Dispõe sobre critérios e diretrizes para conferir maior transparência 
e melhores controles interno, externo e social sobre o transporte 
público coletivo de passageiros municipal e intermunicipal durante 
a pandemia da Covid-19.

3.2 NOTAS TÉCNICAS

Nota Técnica n. 12, de 26 
de abril de 2021 - CGF

Publicada no D.E.T.C. 
de 30 abr. 2021

Dispõe sobre a busca ativa para os cidadãos que estão com a 
segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso.

3.3 PORTARIAS SELECIONADAS

Portaria n. 644, de 25 
de junho de 2021

Publicada no D.E.T.C. 
de 29 jun. 2021

Dispõe sobre a prorrogação da proibição de acesso às dependências 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Portaria n. 583, de 26 
de maio de 2021

Publicada no D.E.T.C. 
de 28 maio 2021

Dispõe sobre a prorrogação da proibição de acesso às dependências 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Portaria n. 556, de 13 
de maio de 2021

Publicada no D.E.T.C. 
de 14 maio 2021

Dispõe sobre a prorrogação da proibição de acesso às dependências 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e restabelece as sessões 
virtuais e os prazos processuais.

Portaria n. 537, de 28 
de abril de 2021

Publicada no D.E.T.C. 
de 30 abr. 2021

Dispõe sobre a prorrogação da proibição de acesso às dependências 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e restabelece as sessões 
virtuais e os prazos processuais.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 32, 208-217, abr./jun. 2021

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246729&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.11.20.222
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246729&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.11.20.222
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246550&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.11.40.234
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246550&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.11.40.234
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246410&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.12.0.669
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246410&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.12.0.669
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246170&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.12.19.584
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=246170&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.5.2021.14.12.19.584
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-86-de-24-de-junho-de-2021/336051/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-86-de-24-de-junho-de-2021/336051/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-12-de-26-de-abril-de-2021-cgf/335064/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-12-de-26-de-abril-de-2021-cgf/335064/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-644-de-25-de-junho-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/336052/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-644-de-25-de-junho-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/336052/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-583-de-26-de-maio-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/335538/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-583-de-26-de-maio-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/335538/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-556-de-13-de-maio-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/335288/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-556-de-13-de-maio-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/335288/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-537-de-28-de-abril-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/335043/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-537-de-28-de-abril-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/335043/area/249
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Portaria n. 517, de 20 
de abril de 2021

Publicada no D.E.T.C. 
de 23 abr. 2021

Dispõe sobre a prorrogação da proibição de acesso às dependências 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e restabelece as sessões 
virtuais e os prazos processuais.

Portaria n. 504, de 14 
de abril de 2021

Publicada no D.E.T.C. 
de 16 abr. 2021

Dispõe sobre a prorrogação da proibição de acesso às dependências 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e restabelece as sessões 
virtuais e os prazos processuais.

Portaria n. 495, de 9 
de abril de 2021

Publicada no D.E.T.C. 
de 13 abr. 2021

Dispõe sobre a prorrogação da proibição de acesso às dependências 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e restabelece as sessões 
virtuais e os prazos processuais.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 32, 208-217, abr./jun. 2021

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-517-de-20-de-abril-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/334837/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-517-de-20-de-abril-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/334837/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-504-de-14-de-abril-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/334754/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-504-de-14-de-abril-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/334754/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-495-de-9-de-abril-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/334713/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-495-de-9-de-abril-de-2021-covid-19-novo-coronavirus/334713/area/249

