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1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

1.1 EMENDAS CONSTITUCIONAIS

Emenda Constitucional n. 122, de 17 
de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 18 maio 2022

Altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos 
a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do 
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos 
Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal de Contas da 
União e dos Ministros civis do Superior Tribunal Militar.

Emenda Constitucional n. 121, de 10 
de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 11 maio 2022

Altera o inciso IV do § 2º do art. 4º da Emenda Constitucional nº 
109, de 15 de março de 2021.

Emenda Constitucional n. 120, de 5 
de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 6 maio 2022

Acrescenta §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 198 da Constituição Federal, 
para dispor sobre a responsabilidade financeira da União, 
corresponsável pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na política 
remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem 
atividades de agente comunitário de saúde e de agente de 
combate às endemias.

Emenda Constitucional n. 119, de 27 
de abril de 2022

Publicada no D.O.U. de 28 abr. 2022

Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para determinar a impossibilidade de responsabilização dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos agentes 
públicos desses entes federados pelo descumprimento, nos 
exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do 
art. 212 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Emenda Constitucional n. 118, de 26 
de abril de 2022

Publicada no D.O.U. de 27 abr. 2022

Dá nova redação às alíneas “b” e “c” do inciso XXIII do caput 
do art. 21 da Constituição Federal, para autorizar a produção, a 
comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa 
e uso médicos.

Emenda Constitucional n. 117, de 5 
de abril de 2022

Publicada no D.O.U. de 6 abr. 2022

Altera o art. 17 da Constituição Federal para impor aos partidos 
políticos a aplicação de recursos do fundo partidário na 
promoção e difusão da participação política das mulheres, 
bem como a aplicação de recursos desse fundo e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha e a divisão do tempo 
de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual 
mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas.

1.2 LEIS COMPLEMENTARES

Lei Complementar n. 194, de 23 de 
junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 23 jun. 2022 
- Edição extra

Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), e a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 
1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais os 
relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações 
e ao transporte coletivo, e as Leis Complementares nºs 192, de 
11 de março de 2022, e 159, de 19 de maio de 2017.   

1.3 LEIS ORDINÁRIAS

Lei n. 14.385, de 27 de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 28 jun. 2022

Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para disciplinar 
a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas 
prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica.
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Lei n. 14.382, de 27 de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 28 jun. 2022

Dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos 
(Serp); altera as Leis nºs 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 8.935, de 18 de novembro de 1994, 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 11.977, de 7 de 
julho de 2009, 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e 13.465, de 11 
de julho de 2017; e revoga a Lei nº 9.042, de 9 de maio de 1995, 
e dispositivos das Leis nºs 4.864, de 29 de novembro de 1965, 
8.212, de 24 de julho de 1991, 12.441, de 11 de julho de 2011, 12.810, 
de 15 de maio de 2013, e 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Lei n. 14.375, de 21 de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 22 jun. 2022

Altera as Leis nºs 10.260, de 12 de julho de 2001, 10.522, de 19 
de julho de 2002, e 12.087, de 11 de novembro de 2009, para 
estabelecer os requisitos e as condições para realização 
das transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de 
créditos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), a Lei nº 
10.861, de 14 de abril de 2004, para estabelecer a possibilidade 
de avaliação in loco na modalidade virtual das instituições de 
ensino superior e de seus cursos de graduação, a Lei nº 13.988, 
de 14 de abril de 2020, para aperfeiçoar os mecanismos de 
transação de dívidas, e a Lei nº 13.496, de 24 de outubro de 2017; 
e revoga dispositivos das Leis nºs 13.530, de 7 de dezembro de 
2017, 13.682, de 19 de junho de 2018, 13.874, de 20 de setembro 
de 2019, e 14.024, de 9 de julho de 2020.

Lei n. 14.374, de 21 de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 22 jun. 2022

Altera as Leis nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 10.865, 
de 30 de abril de 2004, para definir condições para a apuração 
do valor a recolher da Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) pelas 
centrais petroquímicas e indústrias químicas, e a Lei nº 14.183, 
de 14 de julho de 2021.

Lei n. 14.370, de 15 de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 15 jun. 2022 
- Edição extra

Institui o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil 
Voluntário e o Prêmio Portas Abertas.

Lei n. 14.368, de 14 de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 15 jun. 2022

Altera as Leis nºs 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 7.565, de 
19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), 
13.448, de 5 de junho de 2017, 11.182, de 27 de setembro de 2005, 
9.826, de 23 de agosto de 1999, 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, e 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa 
do Consumidor), para dispor sobre o transporte aéreo; e revoga 
dispositivos das Leis nºs 5.862, de 12 de dezembro de 1972, e 
8.666, de 21 de junho de 1993.

Lei n. 14.367, de 14 de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 15 jun. 2022

Altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 9.718, de 27 
de novembro de 1998, para promover ajustes na cobrança da 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição 
para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a cadeia 
de produção e de comercialização de etanol hidratado 
combustível; e revoga a Medida Provisória nº 1.069, de 13 de 
setembro de 2021.

Lei n. 14.366, de 8 de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 9 jun. 2022

Dispõe sobre a prorrogação excepcional de prazos de isenção, 
de redução a zero de alíquotas ou de suspensão de tributos 
em regimes especiais de drawback; altera as Leis nºs 9.365, 
de 16 de dezembro de 1996, 13.483, de 21 de setembro de 2017, 
10.893, de 13 de julho de 2004, e 14.060, de 23 de setembro de 
2020; e revoga dispositivo da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 
de 2011.

Legislação em Destaque
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Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 3 jun. 2022

Altera as Leis nºs 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto 
da Advocacia), e 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil), e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 (Código de Processo Penal), para incluir disposições 
sobre a atividade privativa de advogado, a fiscalização, a 
competência, as prerrogativas, as sociedades de advogados, 
o advogado associado, os honorários advocatícios, os limites 
de impedimentos ao exercício da advocacia e a suspensão de 
prazo no processo penal.    

Lei n. 14.364, de 1º de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 2 jun. 2022

Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, para garantir 
direitos aos acompanhantes das pessoas com prioridade de 
atendimento, nas condições que especifica.

Lei n. 14.360, de 1º de junho de 2022

Publicada no D.O.U. de 2 jun. 2022

Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre 
a divulgação do resultado financeiro do Regime Geral de 
Previdência Social; e revoga dispositivos da Lei nº 12.546, de 14 
de dezembro de 2011.

Lei n. 14.358, de 1º de junho de 2022

Publicada no DOU de 2 .6.2022
Dispõe sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1º 
de janeiro de 2022.

Lei n. 14.356, de 31 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 1º jun. 2022

Altera a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, para dispor sobre as 
contratações de serviços de comunicação institucional, e a Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para dispor sobre gastos 
com publicidade dos órgãos públicos no primeiro semestre do 
ano de eleição.

Lei n. 14.355, de 31 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 31 maio 
2022 - Edição extra

Altera a Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, para dispor 
sobre a redução na alíquota do imposto sobre a renda incidente 
sobre as operações que menciona.

Lei n. 14.353, de 26 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 27 maio 
2022

Dispõe sobre procedimentos de suspensão de concessões 
ou de outras obrigações na hipótese de descumprimento 
de obrigações multilaterais por membro da Organização 
Mundial do Comércio (OMC); e altera a Lei nº 12.270, de 24 de 
junho de 2010.

Lei n. 14.352, de 25 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 26 maio 
2022

Altera a Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária 
de 2022.  

Lei n. 14.351, de 25 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 26 maio 
2022

Institui o Programa Internet Brasil; e altera as Leis nºs 4.117, de 
27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações), 
5.768, de 20 de dezembro de 1971, 9.612, de 19 de fevereiro de 
1998, 13.424, de 28 de março de 2017, e 14.172, de 10 de junho 
de 2021.

Lei n. 14.350, de 25 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 26 maio 
2022

Altera as Leis nºs 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 11.128, de 
28 de junho de 2005, e a Lei Complementar nº 187, de 16 de 
dezembro de 2021, para aperfeiçoar a sistemática de operação 
do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Lei n. 14.348, de 25 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 26 maio 
2022

Altera as Leis nºs 13.999, de 18 de maio de 2020, e 14.161, de 
2 de junho de 2021, para estabelecer melhores condições 
de sustentabilidade ao Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) 
como política oficial de crédito permanente no tratamento 
diferenciado e favorecido aos beneficiários desse programa, e 
a Lei nº 14.257, de 1º de dezembro de 2021, para aprimorar o 
Programa de Estímulo ao Crédito (PEC); revoga dispositivo da 
Lei nº 14.042, de 19 de agosto de 2020; e dá outras providências.     

Lei n. 14.347, de 25 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 26 maio 
2022

Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no 
valor de R$ 6.412.000.000,00 (seis bilhões quatrocentos e doze 
milhões de reais), para os fins que especifica.

Legislação em Destaque
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Lei n. 14.346, de 25 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 26 maio 
2022

Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, para 
dispor sobre o percentual mínimo do repasse obrigatório 
da União aos fundos dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

Lei n. 14.345, de 24 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 25 maio 
2022

Altera as Leis nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de 
Acesso à Informação), e 13.019, de 31 de julho de 2014 (Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), para garantir 
pleno acesso a informações relacionadas a parcerias entre a 
Administração Pública e as organizações da sociedade civil, 
bem como para assegurar a ex-prefeitos e ex-governadores 
acesso aos registros de convênios celebrados durante a sua 
gestão em sistema mantido pela União.   

Lei n. 14.344, de 24 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 25 maio 
2022

Cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento 
da violência doméstica e familiar contra a criança e o 
adolescente, nos termos do § 8º do art. 226 e do § 4º do art. 
227 da Constituição Federal e das disposições específicas 
previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais 
de que o Brasil seja parte; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 7.210, de 
11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 8.072, 
de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos), e 13.431, de 
4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de 
violência; e dá outras providências.

Lei n. 14.343, de 19 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 20 maio 
2022

Autoriza o Poder Executivo federal a doar imunizantes contra a 
covid-19 a outros países em caráter de cooperação humanitária 
internacional.

Lei n. 14.342, de 18 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 19 maio 
2022

Institui o benefício extraordinário destinado às famílias 
beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, de que trata a Lei nº 
14.284, de 29 de dezembro de 2021; e altera a Lei nº 10.779, de 25 
de novembro de 2003.

Lei n. 14.341, de 18 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 19 maio 
2022

Dispõe sobre a Associação de Representação de Municípios; 
e altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil). 

Lei n. 14.340, de 18 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 19 maio 
2022

Altera a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, para modificar 
procedimentos relativos à alienação parental, e a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para estabelecer procedimentos adicionais para a suspensão 
do poder familiar.

Lei n. 14.338, de 11 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 12 maio 2022
Altera a Lei nº 11.903, de 14 de janeiro de 2009, para dispor sobre 
a bula digital de medicamentos.

Lei n. 14.335, de 10 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 11 maio 2022

Altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, para dispor sobre 
a atenção integral à mulher na prevenção dos cânceres do colo 
uterino, de mama e colorretal.

Lei n. 14.334, de 10 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 11 maio 2022
Dispõe sobre a impenhorabilidade de bens de hospitais 
filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia.

Lei n. 14.333, de 4 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 5 maio 2022

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a garantia de 
mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos adequados 
à idade e às necessidades específicas de cada aluno.

Lei n. 14.332, de 4 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 5 maio 2022

Dispõe sobre a arrecadação de recursos por entidades 
beneficentes de assistência social por meio de títulos de 
capitalização.

Legislação em Destaque
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Lei n. 14.331, de 4 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 5 maio 2022

Altera a Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019, e a Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o pagamento 
de honorários periciais e sobre os requisitos da petição inicial 
em litígios e em medidas cautelares relativos a benefícios 
assistenciais e previdenciários por incapacidade; e revoga 
dispositivo da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993.

Lei n. 14.330, de 4 de maio de 2022

Publicada no D.O.U. de 5 maio 2022

Altera a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, para incluir o Plano 
Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra 
a Mulher como instrumento de implementação da Política 
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS).

Lei n. 14.327, de 13 de abril de 2022

Publicada no D.O.U. de 14 abr. 2022

Dispõe sobre requisitos mínimos de segurança para a 
fabricação, a construção, a instalação e o funcionamento de 
piscinas ou similares e sobre a responsabilidade em caso de 
seu descumprimento. 

Lei n. 14.326, de 12 de abril de 2022

Publicada no D.O.U. de 13 abr. 2022

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 
Penal), para assegurar à mulher presa gestante ou puérpera 
tratamento humanitário antes e durante o trabalho de parto e 
no período de puerpério, bem como assistência integral à sua 
saúde e à do recém-nascido.

Lei n. 14.325, de 12 de abril de 2022

Publicada no D.O.U. de 13 abr. 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dispor 
sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos 
pelos  Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em 
decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor 
anual por aluno para a distribuição dos recursos oriundos 
dos fundos e da complementação da União ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 
9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
permanente .

Lei n. 14.322, de 6 de abril de 2022

Publicada no D.O.U. de 7 abr. 2022

Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei Antidrogas), 
para excluir a possibilidade de restituição ao lesado do veículo 
usado para transporte de droga ilícita e para permitir a 
alienação ou o uso público do veículo independentemente da 
habitualidade da prática criminosa.

1.4 DECRETOS

Decreto n. 11.115, de 30 de junho de 
2022

Publicado no DOU de 30.6.2022- 
Edição extra

Altera o Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro de 2004, que 
regulamenta o art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a assistência à saúde do servidor.

Decreto n. 11.111, de 29 de junho de 
2022

Publicado no DOU de 30.6.2022

Altera o Decreto nº 7.520, de 8 de julho de 2011, que institui o 
Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da 
Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, e o Decreto nº 10.221, 
de 5 de fevereiro de 2020, que institui o Programa Nacional 
de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na 
Amazônia Legal - Mais Luz para a Amazônia.

Decreto n. 11.108, de 29 de junho de 
2022

Publicado no DOU de 30.6.2022

Institui a Política Mineral Brasileira e o Conselho Nacional de 
Política Mineral.
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Decreto n. 11.107, de 29 de junho de 
2022

Publicado no DOU de 30.6.2022

Altera o Decreto nº 9.489, de 30 de agosto de 2018, para 
dispor sobre o Programa Nacional de Qualidade de Vida para 
Profissionais de Segurança Pública.

Decreto n. 11.106, de 29 de junho de 
2022

Publicado no DOU de 30.6.2022

Institui o Programa Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 
dos Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança Pública 
e Defesa Social e dos Profissionais do Sistema Socioeducativo.

Decreto n. 11.105, de 27 de junho de 
2022

Publicado no DOU de 28.6.2022

Dispõe sobre o Grupo de Trabalho Interministerial denominado 
Ponto de Contato Nacional para as Diretrizes da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para as 
Empresas Multinacionais.

Decreto n. 11.104, de 24 de junho de 
2022

Publicado no DOU de 27.6.2022

Altera o Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, para dispor 
sobre as manifestações do Advogado-Geral da União.

Decreto n. 11.100, de 22 de junho de 
2022

Publicado no DOU de 23.6.2022

Determina a suspensão da permissão do emprego do fogo no 
território nacional pelo prazo de cento e vinte dias e altera o 
Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998.

Decreto n. 11.099, de 21 de junho de 
2022

Publicado no DOU de 22.6.2022

Regulamenta o art. 10-A da Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 
1950, e a Lei nº 13.860, de 18 de julho de 2019, para dispor sobre 
a elaboração e a comercialização de produtos alimentícios de 
origem animal produzidos de forma artesanal.

Decreto n. 11.096, de 15 de junho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 20 jun. 2022
Institui a Política Nacional para Assuntos Antárticos.

Decreto n. 11.091, de 8 de junho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 9 jun. 2022

Altera o Decreto nº 11.042, de 12 de abril de 2022, que regulamenta 
o § 1º do art. 1º e os art. 20 e art. 21 da Lei nº 14.182, de 12 de julho 
de 2021, para dispor sobre as condições para a contratação 
de energia elétrica proveniente de empreendimentos 
termelétricos a partir de gás natural e de empreendimentos 
hidrelétricos até cinquenta megawatts.

Decreto n. 11.090, de 7 de junho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 8 jun. 2022

Altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que 
regulamenta a administração das atividades aduaneiras e 
a fiscalização, o controle e a tributação das operações de 
comércio exterior.

Decreto n. 11.088, de 1º de junho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 2 jun. 2022

Altera o Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009, e o Decreto nº 
9.933, de 23 de julho de 2019, para regulamentar a modernização 
do marco legal das Zonas de Processamento de Exportação, 
estabelecida pela Lei nº 14.184, de 14 de julho de 2021.

Decreto n. 11.080, de 24 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 24 maio 
2022 - Edição extra

Altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, para dispor 
sobre as infrações e sanções administrativas por condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente.

Decreto n. 11.079, de 23 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 24 maio 
2022

Institui a Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens 
na Educação Básica.

Decreto n. 11.076, de 20 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 20 maio 
2022 - Edição extra

Altera o Decreto nº 85.064, de 26 de agosto de 1980, que 
regulamenta a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que dispõe 
sobre a Faixa de Fronteira.
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Decreto n. 11.075, de 19 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 19 maio 
2022 - Edição extra

Estabelece os procedimentos para a elaboração dos Planos 
Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas, institui o 
Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito 
Estufa e altera o Decreto nº 11.003, de 21 de março de 2022.

Decreto n. 11.074, de 18 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 19 maio 
2022

Altera o Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, para 
instituir o Programa de Proteção Integral da Criança e do 
Adolescente - Protege Brasil e o seu Comitê Gestor.

Decreto n. 11.072, de 17 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 18 maio 
2022

Dispõe sobre o Programa de Gestão e Desempenho - PGD da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Decreto n. 11.069, de 10 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 11 maio 2022

Regulamenta a concessão da Gratificação por Encargo de 
Curso ou Concurso de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, e altera o Decreto nº 9.739, de 28 de março 
de 2019, que estabelece medidas de eficiência organizacional 
para o aprimoramento da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional.

Decreto n. 11.067, de 9 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 10 maio 
2022

Altera o Decreto nº 9.893, de 27 de junho de 2019, que dispõe 
sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.

Decreto n. 11.066, de 9 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 10 maio 
2022

Altera o Decreto nº 9.887, de 27 de junho de 2019, que dispõe 
sobre a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo.

Decreto n. 11.064, de 5 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 9 maio 2022

Regulamenta os art. 3º e art. 4º da Lei nº 14.166, de 10 de junho de 
2021, e altera o Decreto nº 10.836, de 14 de outubro de 2021, para 
dispor sobre a autorização aos bancos administradores dos 
fundos constitucionais para realizar acordos de renegociação 
extraordinária de operações de crédito.

Decreto n. 11.063, de 4 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 5 maio 2022

Estabelece os critérios e os requisitos para a avaliação de pessoas 
com deficiência ou pessoas com transtorno do espectro autista 
para fins de concessão de isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI na aquisição de automóveis.

Decreto n. 11.061, de 4 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 5 maio 2022

Altera o Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, e o 
Decreto nº 10.905, de 20 de dezembro de 2021, para dispor 
sobre o direito à profissionalização de adolescentes e jovens 
por meio de programas de aprendizagem profissional.

Decreto n. 11.060, de 3 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 4 maio 2022

Altera o Decreto nº 10.433, de 21 de julho de 2020, que institui o 
Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação da 
Presidência da República.

Decreto n. 11.059, de 3 de maio de 
2022

Publicado no D.O.U. de 3 maio 2022 
- Edição extra

Regulamenta o Programa de Redução Estrutural de Custos de 
Geração de Energia na Amazônia Legal e de Navegabilidade 
do Rio Madeira e do Rio Tocantins - Pró-Amazônia Legal, nos 
termos do disposto na Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, e 
institui o Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal.

Decreto n. 11.055, de 28 de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 29 abr. 2022

Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 10.923, de 30 
de dezembro de 2021.
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Decreto n. 11.051, de 26 de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 27 abr. 2022

Regulamenta o art. 24-D da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 
1998, para dispor sobre a contratação do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social pela Secretaria 
de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da 
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e 
Mercados do Ministério da Economia, para a realização de 
estudos e a execução de plano de desestatização de ativos 
imobiliários da União.

Decreto n. 11.048, de 18 de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 19 abr. 2022

Altera o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que 
regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 13.303, de 30 de 
junho de 2016.

Decreto n. 11.044, de 13 de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 14 abr. 2022
Institui o Certificado de Crédito de Reciclagem - Recicla+.

Decreto n. 11.043, de 13 de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 14 abr. 2022
Aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

Decreto n. 11.042, de 12 de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 13 abr. 2022

Regulamenta o § 1º do art. 1º e os art. 20 e art. 21 da Lei nº 
14.182, de 12 de julho de 2021, para dispor sobre as condições 
para a contratação de energia elétrica proveniente de 
empreendimentos termelétricos a partir de gás natural e de 
empreendimentos hidrelétricos até cinquenta megawatts.

Decreto n. 11.038, de 8 de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 8 abr. 2022 - 
Edição extra

Altera o Decreto nº 1.091, de 21 de março de 1994, que dispõe 
sobre procedimentos a serem observados por empresas 
controladas direta ou indiretamente pela União.

Decreto n. 11.037, de 7 de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 8 abr. 2022

Dispõe sobre o Conselho de Participação em Fundo Garantidor 
de Operações de Comércio Exterior.

Decreto n. 11.035, de 6 de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 7 abr. 2022

Altera o Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, para dispor 
sobre a exigência de treinamento técnico para a concessão de 
porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais.

Decreto n. 11.034, de 5 de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 6 abr. 2022

Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, para estabelecer diretrizes e normas 
sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Decreto n. 11.030, de 1º de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 1º abr. 2022 
- Edição extra

Altera o Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de 2020, para 
dispor sobre a regularização de operações e o apoio técnico e 
financeiro de que trata o art. 13 da Lei nº 14.026, de 15 de julho 
de 2020, e sobre a alocação de recursos públicos federais e os 
financiamentos com recursos da União ou geridos ou operados 
por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Decreto n. 11.029, de 1º de abril de 
2022

Publicado no D.O.U. de 1º abr. 2022 
- Edição extra

Dispõe sobre a concessão de rebate nas operações de crédito 
rural de custeio e de investimento contratadas no âmbito do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 
cujos empreendimentos tenham sido prejudicados por seca 
ou estiagem em Municípios dos Estados de Mato Grosso do 
Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11029.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11029.htm


102

LE
G

IS
LA

Ç
Ã

O

2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

2.1 LEIS COMPLEMENTARES

Lei Complementar n. 247, de 30 de 
maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 30 maio 
2022

Altera a Lei Complementar nº 205, de 7 de dezembro de 2017.

Lei Complementar n. 246, de 20 de 
maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 20 maio 
2022

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 26, de 30 de 
dezembro de 1985, e da Lei Complementar n° 161, de 3 de 
outubro de 2013.

2.2 LEIS ORDINÁRIAS

Lei n. 21.119, de 30 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 30 jun. 2022

Altera dispositivos da Lei nº 13.666, de 5 de julho de 2002, que 
institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do 
Paraná.

Lei n. 21.114, de 30 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 30 jun. 2022

Altera dispositivos da Lei nº 20.164, de 2 de abril de 2020, que 
autoriza a Agência de Fomento do Paraná S.A. – Fomento 
Paraná a envidar medidas objetivando apoiar a recuperação 
econômica dos empreendedores formais e informais, além 
da infraestrutura de Municípios atingidos por emergências, 
calamidades ou desastres, com oferta de crédito e apoio 
técnico às atividades econômicas locais.

Lei n. 21.113, de 30 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 30 jun. 2022

Autoriza o Poder Executivo a proceder um aporte financeiro 
a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital da 
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Paraná.

Lei n.  21.109, de 30 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 30 jun. 2022

Dispõe sobre a transferência de responsabilidade pelo 
pagamento dos benefícios de salário-família e auxílio-reclusão 
do Regime Próprio de Previdência Social para o Tesouro do 
Estado do Paraná, de acordo com o § 3° do art. 9º da Emenda 
Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Lei n. 21.105, de 23 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 23 jun. 2022
Altera, revoga e acresce dispositivos à Lei nº 19.501, de 21 de 
maio de 2018.

 
Lei n. 21.104, de 21 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 21 jun. 2022
Revoga o art. 2º da Lei nº 20.259, de 15 de julho de 2020.

Lei n. 21.103, de 21 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 21 jun. 2022
Dispõe sobre a liberação da rede Wi-Fi aos pacientes e usuários 
de Hospitais no Estado do Paraná.

Lei n. 21.102, de 21 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 21 jun. 2022

Altera a Lei nº 19.701, de 20 de novembro de 2018, que dispõe 
sobre a violência obstétrica, sobre direitos da gestante e da 
parturiente e revoga a Lei nº 19.207, de 1º de novembro de 2017, 
que trata da implantação de medidas de informação e proteção 
à gestante e à parturiente contra a violência obstétrica.

Lei n. 21.100, de 20 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 20 jun. 2022

Altera dispositivos das Leis nº 823, de 30 de novembro de 1951, 
nº 10.898, de 22 de agosto de 1994, nº 12.726, de 26 de novembro 
de 1999, nº 16.944, de 10 de novembro de 2011, nº 17.244, de 17 de 
julho de 2012, e dá outras providências.

Lei n. 21.095, de 13 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 13 jun. 2022
Dispõe sobre a estruturação da autarquia Paraná Esporte.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 36, 94-107, abr./jun. 2022

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=265594&indice=1&totalRegistros=4&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=265594&indice=1&totalRegistros=4&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=265106&indice=1&totalRegistros=4&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=265106&indice=1&totalRegistros=4&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=267562&indice=1&totalRegistros=211&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=267358&indice=1&totalRegistros=211&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=267356&indice=1&totalRegistros=211&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267327&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.16.31.6.8
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=266767&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.16.30.40.986
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=266650&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.16.30.9.12
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=266646&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.16.29.41.722
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=266635&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.16.29.11.53
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=266551&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.16.28.42.674
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=266356&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.16.27.47.666
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Lei n. 21.086, de 2 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 2 jun. 2022

Altera a Lei nº 19.701, de 20 de novembro de 2018, que dispõe 
sobre a violência obstétrica e sobre direitos da gestante e da 
parturiente, para incluir o direito das gestantes e parturientes 
surdas ou com deficiência auditiva a serem acompanhadas por 
um intérprete de Língua Brasileira de Sinais.

Lei n. 21.084, de 2 de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 2 jun. 2022

Cria o Selo Estadual Empresa Pela Mulher destinado a estimular 
boas práticas empresariais para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, bem como fomentar 
liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero.

Lei n. 21.082, de 1º de junho de 2022

Publicada no D.O.E. de 1º jun. 2022

Insere dispositivos na Lei nº 16.792, de 25 de fevereiro de 2011 
e revoga o art. 4º da Lei nº 20.123, de 20 de dezembro de 2019, 
que tratam sobre a estrutura administrativa da Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná e adiciona cargos na estrutura 
administrativa das Comissões Permanentes e Blocos Temáticos 
da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Lei n. 21.074, de 30 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 30 maio 
2022

Dispõe sobre a liberdade religiosa, e dá outras providências.

Lei n. 21.055, de 25 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 26 maio 
2022

Altera a Lei nº 17.599, de 12 de junho de 2013, que institui a Política 
Estadual de Agroindústria Familiar do Estado do Paraná.

Lei n. 21.054, de 25 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 26 maio 
2022

Concede o direito de livre passagem, como medida de 
segurança, aos veículos oficiais do Estado do Paraná nas praças 
de pedágio de forma automática e gratuita.

Lei n. 21.053, de 23 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 23 maio 
2022

Dispõe sobre a presença de doulas no trabalho de parto, parto 
e pós-parto imediato, mediante solicitação da parturiente.

Lei n. 21.052, de 23 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 23 maio 
2022

Estabelece diretrizes e critérios para o licenciamento, 
implantação, operação e encerramento de aterros sanitários e 
industriais e para o gerenciamento de resíduos, contemplando 
as atividades de transporte, coleta, armazenamento, 
tratamento e destinação e disposição final de resíduos, visando 
o controle da poluição, da contaminação e a minimização de 
seus impactos ambientais.

Lei n. 21.051, de 23 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 23 maio 
2022

Altera dispositivos da Lei nº 15.229, de 25 de julho de 2006, que 
dispõe sobre normas para execução do sistema das diretrizes 
e bases do planejamento e desenvolvimento estadual, nos 
termos do art. 141 da Constituição Estadual.

Lei n. 21.050, de 23 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 23 maio 
2022

Altera dispositivos das Leis nº 17.480, de 10 de janeiro de 2013, 
que dispõe sobre o Sistema Estadual de Informações de 
Governo – Paraná, cria o Conselho Estadual de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – Paraná e o Programa Estadual 
de Informações Integradas, e nº 19.848, de 3 de maio de 2019, 
que dispõe sobre a organização básica administrativa do Poder 
Executivo Estadual e dá outras providências.

Lei n. 21.043, de 5 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 5 maio 2022
Estabelece diretrizes para a valorização da vida nas Instituições 
de Ensino no Estado do Paraná.

Lei n. 21.027, de 2 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 2 maio 2022

Institui regras e objetivos para a implementação do “Vizinho 
Solidário”, destinado a efetivar uma melhor segurança dos 
bairros.

Lei n. 21.025, de 2 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 2 maio 2022

Altera o art. 133 da Lei nº 16.024, de 19 de dezembro de 2008, 
que estabelece o regime jurídico dos funcionários do Poder 
Judiciário do Estado do Paraná.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 36, 94-107, abr./jun. 2022

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265869&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.16.31.40.530
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265858&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.16.32.19.444
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265853&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.16.33.8.668
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265586&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.11.2.289
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265490&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.14.14.548
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265488&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.15.7.452
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265277&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.16.38.512
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265288&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.17.46.501
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265234&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.19.8.995
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265233&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.20.2.227
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264317&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.20.43.361
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264070&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.21.36.595
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264057&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.22.18.77
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Lei n. 21.024, de 2 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 2 maio 2022

Dispõe sobre a doação de milhas e outros benefícios 
provenientes de passagens aéreas para todos os atletas e 
paratletas do Estado do Paraná e dá outras providências.

Lei n. 21.023, de 2 de maio de 2022

Publicada no D.O.E. de 2 maio 2022
Dispõe sobre a utilização de Areia Descartada de Fundição.

Lei n. 21.016, de 19 de abril de 2022

Publicada no D.O.E. de 19 abr. 2022

Altera a Lei n° 20.385, de 30 de novembro de 2020, que dispõe 
sobre a extinção do Departamento de Imprensa Oficial do 
Estado do Paraná e dá outras providências.

Lei n. 21.015, de 19 de abril de 2022

Publicada no D.O.E. de 19 abr. 2022

Assegura a plena liberdade e o direito de ir e vir em todo 
território do Estado do Paraná e veda qualquer exigência de 
documento, certidão, atestado, declaração ou passaporte 
sanitário.

Lei n. 21.007, de 5 de abril de 2022

Publicada no D.O.E. de 5 abr. 2022

Altera a redação do art. 136 da Lei n° 16.024, de 19 de dezembro 
de 2008 - Estatuto dos Funcionários do Poder Judiciário do 
Estado do Paraná.

Lei n. 20.999, de 1° de abril de 2022

Publicada no D.O.E. de 1º abr. 2022

Altera o art. 10 da Lei nº 16.390, de 2 de fevereiro de 2010, que 
adota diretrizes, altera, extingue, cria e transforma cargos do 
Quadro Próprio do Poder Legislativo do Estado do Paraná.

2.3 DECRETOS

Decreto n.  11.570, de 30 de junho de 
2022

Publicado no D.O.E. de 30 jun. 2022

Regulamenta a Lei nº 20.127, de 15 de janeiro de 2020, que altera 
a Lei nº 19.701, de 20 de novembro de 2018, que dispõe sobre a 
violência obstétrica, sobre direitos da gestante e da parturiente.

Decreto n.  11.568, de 30 de junho 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 30 jun. 2022

Institui o Programa Educação para o Futuro do Estado do 
Paraná.

Decreto n.  11.566, de 30 de junho 
de 2022

Diário Oficial nº. 11207 de 30 de 
Junho de 2022

Retifica o Decreto nº 10.087, de 17 de janeiro de 2022, que 
publicou as tabelas de vencimento básico, de subsídio e de 
vantagens das carreiras do Poder Executivo.

Decreto n.  11.496, de 27 de junho de 
2022

Publicado no D.O.E. de 27 jun. 2022

Prorroga, até 14 de agosto de 2022, o prazo de vigência do 
Decreto nº 4.319, de 23 de março de 2020, prorrogado pelos 
Decreto nº 6.543, de 15 de dezembro de 2020, nº 7.899, de 14 
de junho de 2021 e nº 9.792, de 14 de dezembro de 2021, de 
estado de calamidade pública para fins de enfrentamento e 
resposta ao desastre de doenças infecciosas virais causado 
pela epidemia do Coronavírus – COVID-19.

Decreto n. 11.420, de 20 de junho de 
2022

Publicado no D.O.E. de 20 jun. 2022

Institui o procedimento de Due Diligence nas contratações 
públicas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta 
do Poder Executivo do Estado do Paraná.

Decreto n. 11.399, de 15 de junho de 
2022

Publicado no D.O.E. de 15 jun. 2022

Revoga o Decreto nº 3.493, de 18 de agosto de 2004 [que institui 
o Programa de Expansão do Setor Sucroalcooleiro do Paraná, 
subordinado diretamente ao Governador do Estado].

Decreto n.  11.300, de 3 de junho de 
2022

Publicado no D.O.E. de 3 jun. 2022

Institui o Programa Estadual de Educação Ambiental do Estado 
do Paraná e dá outras providências.

Decreto n. 11.180, de 23 de maio de 
2022

Publicado no D.O.E. de 23 maio 
2022

Dispõe sobre o novo Regime de Execução Orçamentária 
Descentralizada (REOD) no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social do Estado do Paraná.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 36, 94-107, abr./jun. 2022

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264054&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.23.28.441
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264046&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.24.37.211
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263377&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.13.55.24.636
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263376&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.13.56.9.924
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=262764&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.13.56.48.242
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=262648&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.13.57.38.519
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267403&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.2.31.495
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267403&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.2.31.495
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267387&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.3.47.275
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267387&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.3.47.275
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267354&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.4.17.271
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267354&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.4.17.271
file:///C:/Users/artur/OneDrive/N%c3%bacleo%20de%20Imagem%202022/Biblioteca/36%20-%20Revista/Recebidos/javascript:void(0);
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267048&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.4.44.894
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267048&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.4.44.894
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=266592&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.5.22.879
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=266592&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.5.22.879
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=266524&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.6.29.935
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=266524&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.6.29.935
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265986&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.7.17.391
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265986&indice=1&totalRegistros=1&dt=18.6.2022.17.7.17.391
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265292&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.32.9.442
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=265292&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.32.9.442
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Decreto n. 11.036, de 12 de maio de 
2022

Publicado no D.O.E. de 12 maio 2022

Dispõe sobre os procedimentos relativos ao Programa Energia 
Solidária, estabelecido na Lei nº 20.943, de 20 de dezembro de 
2021.

Decreto n. 10.982, de 6 de maio de 
2022

Publicado no D.O.E. de 6 maio 2022

Promove alterações no Decreto nº 4.966, de 29 de agosto de 
2016, que instituiu o Programa Integrado de Conservação de 
Solo e Água.

Decreto n. 10.946, de 4 de maio de 
2022

Publicado no D.O.E. de 4 maio 2022

Altera o Decreto nº 7.969, de 16 abril de 2013, que regulamenta 
o disposto no art. 1º da Lei nº 17.445, de 27 de dezembro de 
2012, que dispõe sobre a Taxa de Fiscalização do Uso ou 
Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias no Estado do 
Paraná, administradas pelo DER – Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado do Paraná.

Decreto n. 10.899, de 2 de maio de 
2022

Publicado no D.O.E. de 2 maio 2022

Introduz alterações no Decreto nº 9.810, de 14 de dezembro 
de 2021, que regulamenta a cobrança do depósito realizado 
a título de contrapartida de incentivo ou benefício fiscal, 
destinado ao Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal do 
Paraná - FUNREP, de que trata a Lei Complementar nº 231, de 
17 de dezembro de 2020.

Decreto n. 10.890, de 28 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 28 abr. 2022

Altera dispositivos do Anexo I, do Decreto nº 6.857, de 10 de 
maio de 2017, que aprova o regulamento Centro Cultural Teatro 
Guaíra, conforme especifica.

Decreto n. 10.873, de 28 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 28 abr. 2022

Altera o art. 9º do Regulamento do Fundo Estadual dos Direitos 
do Idoso, aprovado pelo Decreto nº 9.118, de 27 de Dezembro 
de 2010.

Decreto n. 10.870, de 28 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 28 abr. 2022

Decreto nº 4.960, de 02 de julho de 2020 [que instituiu o 
“Comitê Volta às Aulas”].

Decreto n. 10.829, de 20 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 20 abr. 2022

Institui o Programa Integrado de Gestão de Dados Municipais 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas – SEDU e o Comitê Técnico responsável por sua 
implantação.

Decreto n. 10.824, de 20 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 20 abr. 2022

Dispõe sobre a constituição dos códigos de vagas 
correspondente aos quadros próprios de Docentes e de 
Agentes Universitários do Sistema Estadual de Ensino Superior, 
vincula os cargos de docentes e de agentes universitários às 
Universidades Estaduais e estabelece regras de controle 
da lotação de pessoal, nos termos da Lei nº 20.933, de 17 de 
dezembro de 2021 - Lei Geral das Universidades - LGU.

Decreto n. 10.816, de 20 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 20 abr. 2022

Altera e atualiza o Mapa do Zoneamento Ecológico-Econômico 
da Área de Proteção Ambiental denominada APA do Rio Verde.

Decreto n. 10.769, de 12 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 12 abr. 2022

Dispõe sobre a criação do PROGRAMA AGEUNI - Agências 
para o Desenvolvimento Sustentável e Inovação do Paraná e 
dá outras providências.

Decreto n. 10.767, de 12 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 12 abr. 2022

Regulamenta a Lei nº 20.935, de 17 de dezembro de 2021, que 
institui a Gratificação de Incentivo Escalonada e Mensal e a 
Gratificação de Resultado de Aprendizagem para Diretores 
e Diretores Auxiliares das instituições de ensino da Rede de 
Educação Básica no Estado do Paraná.

Decreto n. 10.766, de 12 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 12 abr. 2022

Regulamenta a Lei nº 20.946, de 20 de dezembro de 2021, que 
dispõe sobre o programa de parcelamento incentivado de 
créditos tributários relativos ao ICM, ICMS, ITCMD e de créditos 
não tributários inscritos em dívida ativa pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, nas condições que especifica

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 36, 94-107, abr./jun. 2022

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264750&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.31.21.558
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264750&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.31.21.558
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264449&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.29.54.68
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264449&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.29.54.68
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264270&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.29.13.644
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264270&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.29.13.644
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264032&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.28.26.216
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=264032&indice=1&totalRegistros=1&dt=1.5.2022.16.28.26.216
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263898&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.13.58.38.210
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263898&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.13.58.38.210
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263865&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.13.59.28.912
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263865&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.13.59.28.912
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263861&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.13.59.43.497
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263861&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.13.59.43.497
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263533&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.0.8.354
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263533&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.0.8.354
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263529&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.0.54.240
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263529&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.0.54.240
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263515&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.1.7.534
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263515&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.1.7.534
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263137&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.1.27.218
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263137&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.1.27.218
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263143&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.2.45.683
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263143&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.2.45.683
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263120&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.2.59.528
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263120&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.2.59.528
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Decreto n. 10.764, de 11 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 11 abr. 2022

Promove alterações no Decreto nº 7.304, de 13 de abril de 
2021 [que aprova o regulamento do Sistema Integrado de 
Documentos – eProtocolo].

Decreto n. 10.763, de 7 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 11 abr. 2022

Dispõe sobre a designação de Comissões Permanentes de 
Avaliação de Documentos – CPAD e Estabelece normas para a 
transferência ou recolhimento de acervos públicos e privados 
para o Departamento de Arquivo Público da Secretaria de 
Estado da Administração e da Previdência em âmbito estadual.

Decreto n. 10.744, de 6 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 7 abr. 2022

Revoga o Decreto nº 10.083, de 17 de janeiro de 2022 [que 
regulamenta o procedimento de Acordo Direto de Precatórios 
relativo à Sétima Rodada de Conciliação de Precatórios, 
observando o disposto na Lei nº 17.082, de 9 de fevereiro de 2012].

Decreto n. 10.725, de 6 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 6 abr. 2022

Dispõe sobre a concessão de serviços públicos de implantação, 
operação, manutenção e gestão de Pátios Veiculares Integrados 
no âmbito do Estado do Paraná.

Decreto n. 10.704, de 5 de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 5 abr. 2022

Nomeia VALÉRIA BORBA, para exercer o cargo de Procuradora-
Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná.

Decreto n. 10.664, de 1º de abril de 
2022

Publicado no D.O.E. de 1º abr. 2022

Altera os limites de Custo Efetivo Total previstos nos incisos I a V 
do art. 16, do Decreto n.º 9.220, de 28 de outubro de 2021.

3 NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ

3.1 RESOLUÇÕES

Resolução n. 96, de 24 de junho de 
2022

Publicada no D.E.T.C. de 29 jun. 
2022

Dispõe sobre a tramitação excepcional de expedientes 
urgentes até o restabelecimento dos sistemas informatizados 
deste Tribunal.

Resolução n. 95, de 29 de abril de 
2022

Publicada no D.E.T.C. de 4 maio 
2022

Dispõe sobre alterações do Regimento Interno.

3.2 INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Instrução Normativa n. 171, de 11 de 
abril de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 18 abr. 2022

Altera a Instrução Normativa nº 89, de 28 de fevereiro de 2013, 
que dispõe sobre definições e procedimentos técnicos básicos 
com vistas à padronização de critérios para o adequado e 
uniforme exercício dos controles interno, externo e social.

3.3 PORTARIAS SELECIONADAS

Portaria Extraordinária n. 63, de 28 
de junho de 2022

Publicada no D.E.T.C. - Edição 
Extraordinária de 29 jun. 2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros 
suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura 
tecnológica deste Tribunal.

Portaria Extraordinária n. 47, de 14 
de junho de 2022

Publicada no D.E.T.C. - Edição 
Extraordinária de 15 jun. 2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros 
suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura 
tecnológica deste Tribunal.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 36, 94-107, abr./jun. 2022

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263120&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.2.59.528
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263120&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.2.59.528
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263037&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.3.57.192
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=263037&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.3.57.192
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=262896&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.4.12.39
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=262896&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.4.12.39
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=262866&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.4.45.326
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=262866&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.4.45.326
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=262819&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.5.15.864
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=262819&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.5.15.864
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=262650&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.5.52.723
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=262650&indice=1&totalRegistros=1&dt=3.4.2022.14.5.52.723
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-96-de-24-de-junho-de-2022/342099/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-96-de-24-de-junho-de-2022/342099/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-95-de-29-de-abril-de-2022/340951/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-95-de-29-de-abril-de-2022/340951/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-171-de-11-de-abril-de-2022/340851/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-171-de-11-de-abril-de-2022/340851/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-63-de-28-de-junho-de-2022/342110/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-63-de-28-de-junho-de-2022/342110/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-47-de-14-de-junho-de-2022/342109/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-47-de-14-de-junho-de-2022/342109/area/249
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Portaria Extraordinária n. 22, de 7 
de junho de 2022

Publicada no D.E.T.C. - Edição 
Extraordinária de 9 jun. 2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros 
suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura 
tecnológica deste Tribunal.

Portaria Extraordinária n. 5, de 27 
de maio de 2022

Publicada no D.E.T.C. - Edição 
Extraordinária de 30 maio 2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros 
suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura 
tecnológica deste Tribunal.

Portaria Extraordinária n. 4, de 24 
de maio de 2022

Publicada no D.E.T.C. - Edição 
Extraordinária de 26 maio 2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros 
suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura 
tecnológica deste Tribunal.

Portaria Extraordinária n. 3, de 23 
de maio de 2022

Publicada no D.E.T.C. - Edição 
Extraordinária de 26 maio 2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros 
suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura 
tecnológica deste Tribunal.

Portaria Extraordinária n. 2, de 18 de 
maio de 2022

Publicada no D.E.T.C. - Edição 
Extraordinária de 26 maio 2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros 
suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura 
tecnológica deste Tribunal.

Portaria Extraordinária n. 1, de 17 de 
maio de 2022

Publicada no D.E.T.C. - Edição 
Extraordinária de 26 maio 2022

Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais e do 
peticionamento geral, o adiamento das sessões de julgamento 
e a concessão excepcional de certidões liberatórias e certidões 
para contratação de operações de crédito.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 36, 94-107, abr./jun. 2022

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-22-de-7-de-junho-de-2022/342108/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-22-de-7-de-junho-de-2022/342108/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-5-de-27-de-maio-de-2022/342107/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-5-de-27-de-maio-de-2022/342107/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-4-de-24-de-maio-de-2022/342105/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-4-de-24-de-maio-de-2022/342105/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-3-de-23-de-maio-de-2022/342104/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-3-de-23-de-maio-de-2022/342104/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-2-de-18-de-maio-de-2022/342102/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-2-de-18-de-maio-de-2022/342102/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-1-de-17-de-maio-de-2022/342101/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-extraordinaria-n-1-de-17-de-maio-de-2022/342101/area/10

