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1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

1.1 EMENDAS CONSTITUCIONAIS

Emenda Constitucional n. 125, de 14 
de julho de 2022

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

Altera o art. 105 da Constituição Federal para instituir no 
recurso especial o requisito da relevância das questões de 
direito federal infraconstitucional.

Emenda Constitucional n. 124, de 14 
de julho de.2022

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

Institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de 
enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira.

Emenda Constitucional n. 123, de 14 
de julho de 2022

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

Altera o art. 225 da Constituição Federal para estabelecer 
diferencial de competitividade para os biocombustíveis; inclui 
o art. 120 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para reconhecer o estado de emergência decorrente 
da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do 
petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos 
sociais dela decorrentes; autoriza a União a entregar auxílio 
financeiro aos Estados e ao Distrito Federal que outorgarem 
créditos tributários do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) aos produtores e distribuidores de etanol hidratado; 
expande o auxílio Gás dos Brasileiros, de que trata a Lei 
nº 14.237, de 19 de novembro de 2021; institui auxílio para 
caminhoneiros autônomos; expande o Programa Auxílio 
Brasil, de que trata a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 
2021; e institui auxílio para entes da Federação financiarem a 
gratuidade do transporte público.

1.2 LEIS COMPLEMENTARES

Lei Complementar nº 196, de 24 de 
agosto de 2022

Publicada no DOU de 25 ago. 2022

Altera a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009 (Lei 
do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo), para incluir 
as confederações de serviço constituídas por cooperativas 
centrais de crédito entre as instituições integrantes do Sistema 
Nacional de Crédito Cooperativo e entre as instituições a serem 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e dá 
outras providências.

Lei Complementar n. 195, de 8 de 
julho de 2022

Publicada no D.O.U. de 8 jul. 2022 - 
Edição extra

Dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para garantir ações emergenciais 
direcionadas ao setor cultural; altera a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
para não contabilizar na meta de resultado primário as 
transferências federais aos demais entes da Federação para 
enfrentamento das consequências sociais e econômicas 
no setor cultural decorrentes de calamidades públicas ou 
pandemias; e altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 
para atribuir outras fontes de recursos ao Fundo Nacional da 
Cultura (FNC).
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1.3 LEIS ORDINÁRIAS

Lei n. 14.457 de 21 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 22 set. 2022

Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, e as Leis nºs 11.770, de 9 de setembro de 2008, 
13.999, de 18 de maio de 2020, e 12.513, de 26 de outubro de 2011.

Lei n. 14.455 de 21 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 22 set. 2022

Autoriza o Poder Executivo a instituir os produtos lotéricos 
denominados Loteria da Saúde e Loteria do Turismo; e altera a 
Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018. 

Lei n. 14.454 de 21 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 22 set. 2022

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer 
critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos 
de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e 
eventos em saúde suplementar.

Lei n. 14.453 de 21 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 22 set. 2022

Estabelece critérios para autorizar a prorrogação do direito de uso 
de radiofrequência associado à exploração do Serviço Especial 
de Televisão por Assinatura (TVA), criado pelo Decreto nº 95.744, 
de 23 de fevereiro de 1988, e ao Serviço de Acesso Condicionado 
(SeAC); e altera a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011.

Lei n. 14.451 de 21 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 22 set. 2022

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
para modificar os quóruns de deliberação dos sócios da 
sociedade limitada previstos nos arts. 1.061 e 1.076.

Lei n. 14.450 de 21 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 22 set. 2022

Cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para 
Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama.

Lei nº 14.448 de 9 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 12 set. 2022

Institui, em âmbito nacional, o Agosto Lilás como mês de 
proteção à mulher, destinado à conscientização para o fim da 
violência contra a mulher.

Lei nº 14.447 de 9 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 9 set. 2022 - 
Edição extra

Altera os limites da Floresta Nacional de Brasília.

Lei nº 14.446 de 2 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 5 set. de 2022

Altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, que institui a 
contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas.

Lei nº 14.445, de 2 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 5 set. 2022

Altera a Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que institui a Política 
Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.

Lei nº 14.443, de 2 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 5 set. 2022

Altera a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, para determinar 
prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas 
e disciplinar condições para esterilização no âmbito do 
planejamento familiar.

Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 5 set. 2022

Dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação ao empregado 
e altera a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

Lei nº 14.441, de 2 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 5 de set. 2022

Altera as Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, 11.699, de 13 de junho de 2008, 13.240, de 
30 de dezembro de 2015, e 13.846, de 18 de junho de 2019, para 
dispor sobre o fluxo de análise de benefícios previdenciários 
e assistenciais sob avaliação do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), da Perícia Médica Federal e do Conselho de 
Recursos da Previdência Social e para dispor sobre a gestão 
dos imóveis que constituem o patrimônio imobiliário do Fundo 
do Regime Geral de Previdência Social. 
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Lei nº 14.440, de 2 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 5 set. 2022

Institui o Programa de Aumento da Produtividade da Frota 
Rodoviária no País (Renovar); e altera as Leis nºs 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
11.080, de 30 de dezembro de 2004, 11.442, de 5 de janeiro de 
2007, 11.945, de 4 de junho de 2009, e 13.483, de 21 de setembro 
de 2017. 

Lei nº 14.443, de 2 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 5 set. 2022

Altera a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, para determinar 
prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas 
e disciplinar condições para esterilização no âmbito do 
planejamento familiar.

Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 5 set. 2022

Dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação ao 
empregado e altera a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Lei nº 14.441, de 2 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 5 set. 2022

Altera as Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, 11.699, de 13 de junho de 2008, 13.240, de 
30 de dezembro de 2015, e 13.846, de 18 de junho de 2019, para 
dispor sobre o fluxo de análise de benefícios previdenciários 
e assistenciais sob avaliação do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), da Perícia Médica Federal e do Conselho de 
Recursos da Previdência Social e para dispor sobre a gestão 
dos imóveis que constituem o patrimônio imobiliário do Fundo 
do Regime Geral de Previdência Social. 

Lei nº 14.440, de 2 de setembro de 
2022

Publicada no DOU de 5 set. 2022

Institui o Programa de Aumento da Produtividade da Frota 
Rodoviária no País (Renovar); e altera as Leis nºs 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
11.080, de 30 de dezembro de 2004, 11.442, de 5 de janeiro de 
2007, 11.945, de 4 de junho de 2009, e 13.483, de 21 de setembro 
de 2017. 

Lei nº 14.439, de 24 de agosto de 
2022

Publicada no DOU de 25 ago. 2022

Altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, para 
aumentar os limites para dedução dos valores destinados a 
projetos desportivos e paradesportivos do imposto de renda 
e para aumentar a relação de proponentes dos projetos, e a 
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, para permitir que as 
doações e patrocínios a projeto desportivo ou paradesportivo 
destinado a promover a inclusão social por meio do esporte, 
preferencialmente em comunidades em situação de 
vulnerabilidade social, partilhem os limites de dedução das 
doações a projetos culturais. 

Lei nº 14.438, de 24 de agosto de 
2022

Publicada no DOU de 25 ago. 2022

Institui o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital 
para Empreendedores (SIM Digital); promove alterações na 
gestão e nos procedimentos de recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 8.036, de 11 de maio de 1990, 
13.636, de 20 de março de 2018, e 14.118, de 12 de janeiro de 2021; 
e revoga dispositivo da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Lei nº 14.437, de 15 de agosto de 
2022

Publicada no DOU de 25 ago. 2022

Autoriza o Poder Executivo federal a dispor sobre a adoção, 
por empregados e empregadores, de medidas trabalhistas 
alternativas e sobre o Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda, para enfrentamento das consequências 
sociais e econômicas de estado de calamidade pública em 
âmbito nacional ou em âmbito estadual, distrital ou municipal 
reconhecido pelo Poder Executivo federal.
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Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 
2022

Publicada no DOU de 25 ago. 2022

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da 
Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências.

Lei nº 14.435, de 4 de agosto de 
2022

Publicada no DOU de 5 de ago. 
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 nº 14.434, de 4 de agosto de 
2022

Publicada no DOU de 5 de ago. 
2022

Altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso 
salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do 
Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.

Lei n. 14.432, de 3 de agosto de 2022

Publicada no D.O.U. de 4 ago. 2022

Institui a campanha Maio Laranja, a ser realizada no mês de 
maio de cada ano, em todo o território nacional, com ações 
efetivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças 
e adolescentes.

Lei nº 14.431, de 3 de agosto de 2022

Publicada no DOU de 4 ago. 2022

Altera as Leis nºs 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 8.213, de 24 
de julho de 1991, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para ampliar 
a margem de crédito consignado aos empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aos segurados do regime 
próprio de previdência social dos servidores públicos federais, 
aos servidores públicos federais e aos segurados do Regime 
Geral de Previdência Social e para autorizar a realização de 
empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado 
para beneficiários do benefício de prestação continuada e de 
programas federais de transferência de renda, a Lei nº 13.846, 
de 18 de junho de 2019, para dispor sobre a restituição de 
valores aos cofres públicos, e a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro 
de 2021, para alterar procedimentos relativos à concessão do 
Auxílio Inclusão Produtiva Urbana.

Lei n. 14.430, de 3 de agosto de 2022

Publicada no DOU de 4 ago. 2022

Dispõe sobre a emissão de Letra de Risco de Seguro (LRS) por 
Sociedade Seguradora de Propósito Específico (SSPE), sobre as 
regras gerais aplicáveis à securitização de direitos creditórios e 
à emissão de Certificados de Recebíveis e sobre a flexibilização 
do requisito de instituição financeira para a prestação do 
serviço de escrituração e de custódia de valores mobiliários; 
altera as Leis nºs 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 
de dezembro de 1976, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 4.594, 
de 29 de dezembro de 1964, e o Decreto-Lei nº 73, de 21 de 
novembro de 1966; e revoga dispositivos das Leis nºs 9.514, de 
20 de novembro de 1997, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.076, 
de 30 de dezembro de 2004, 12.810, de 15 de maio de 2013, 
13.331, de 1º de setembro de 2016, e 13.986, de 7 de abril de 2020.

Lei n. 14.424, de 27 de julho de 2022

Publicada no DOU de 28 jul. 2022

Altera a Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015, para autorizar a 
instalação de infraestrutura de telecomunicações, nos termos 
do requerimento de instalação, em caso de não manifestação 
do órgão competente no prazo legalmente estabelecido.

Lei n. 14.423, de 22 de julho de 2022

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

Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para substituir, 
em toda a Lei, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões 
“pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente.

Lei n. 14.420, de 20 de julho de 2022

Publicada no D.O.U. de 21 jul. 2022
Institui a Semana Nacional de Conscientização sobre o 
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Lei n. 14.417, de 20 de julho de 2022

Publicada no D.O.U. de 21 jul. 2022 - 
Edição extra

Altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, para permitir a 
execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec) às instituições públicas prestadoras 
oficiais dos serviços de assistência técnica e extensão rural.

Legislação em Destaque
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Lei n. 14.412, de 15 de julho de 2022

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

Altera a Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a 
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2022.

Lei n.14.408, de 12 de julho de 2022

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

Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro 
de Telecomunicações), para dispor sobre a transferência, a 
comercialização e a cessão do tempo de programação para a 
produção independente.

Lei n. 14.407, de 12 de julho de 2022

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

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para estabelecer o 
compromisso da educação básica com a formação do leitor e 
o estímulo à leitura.

Lei n. 14.406, de 12 de julho de 2022

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

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre 
a proteção da vegetação nativa, e o Decreto-Lei nº 917, de 8 
de outubro de 1969, que dispõe sobre o emprego da aviação 
agrícola no País, para incluir o uso da aviação agrícola nas 
diretrizes e políticas governamentais de combate a incêndios 
florestais.

Lei n. 14.405, de 12 de julho de 2022

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

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
para tornar exigível, em condomínios edilícios, a aprovação de 
2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos para a mudança da 
destinação do edifício ou da unidade imobiliária.

Lei n. 14.400, de 8 de julho de 2022

Publicada no D.O.U. de 8 jul. 2022 - 
Edição extra

Altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar 
a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas 
quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores 
de serviço de saúde, de qualquer natureza, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir os repasses dos 
valores financeiros contratualizados em sua integralidade.

Lei n. 14.399, de 8 de julho de 2022

Publicada no D.O.U. de 8 jul. 2022 - 
Edição extra

Institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Lei n. 14.393, de 4 de julho de 2022

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

Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Educação Ambiental, para instituir a 
Campanha Junho Verde.

Lei n. 14.390, de 4 de julho de 2022

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

Altera a Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020, para dispor 
sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise 
decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e 
de cultura; revoga dispositivos da Lei nº 14.186, de 15 de julho de 
2021; e dá outras providências.

1.4 DECRETOS

Decreto nº 11.211, de 26.9.2022

Publicado no DOU de 27 set. 2022

Altera o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, quanto ao 
limite de candidatos aprovados em concursos públicos com 
duas etapas e à prorrogação de validade do concurso.

Decreto nº 11.210, de 26.9.2022

Publicado no DOU de 27 set. 2022

Altera o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, para dispor 
sobre os critérios para concessão de parcelamento do preço 
público da outorga do serviço de radiodifusão.

Decreto nº 11.208, de 26.9.2022

Publicado no DOU de 27 set.. 2022

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Gestão de Informações 
Territoriais e sobre o Cadastro Imobiliário Brasileiro e regula o 
compartilhamento de dados relativos a bens imóveis.

Decreto nº 11.205, de 26.9.2022

Publicado no DOU de 27 set. 2022

Institui o Programa de Estímulo à Conformidade Normativa 
Trabalhista - Governo Mais Legal - Trabalhista no âmbito do 
Ministério do Trabalho e Previdência.

Decreto n. 11.200, de 15 de setembro 
de 2022

Publicado no D.O.U. de 16 set. 2022

Aprova o Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas 
Críticas.

Legislação em Destaque
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Decreto n. 11.197, de 15 de setembro 
de 2022

Publicado no D.O.U. de 16 set. 2022

Altera o Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018, que 
regulamenta o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, 
a Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978, a Lei nº 7.805, de 18 
de julho de 1989, e a Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, e 
o Decreto nº 10.965, de 11 de fevereiro de 2022 [dispõe sanções 
por danos causados ao meio ambiente].

Decreto n. 11.195, de 8 de setembro 
de 2022

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

Dispõe sobre o Programa Nacional de Segurança da Aviação 
Civil contra Atos de Interferência Ilícita - PNAVSEC.

Decreto n. 11.188, de 5 de setembro 
de 2022

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

Promulga a Emenda à Convenção sobre a Proteção Física do 
Material Nuclear, adotada pela República Federativa do Brasil, 
em Viena, em 2005.

Decreto n. 11.182, de 24 de agosto 
de 2022

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

Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 11.158, de 29 de 
julho de 2022.

Decreto n. 11.181, de 23 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.U. de 24 ago. 2022
Cria a Ordem do Mérito da Controladoria-Geral da União.

Decreto n. 11.180, de 22 de agosto 
de 2022

Publicado no D.O.U. de 23 ago. 2022

Dispõe sobre a Medalha do Mérito Blindado e altera o Decreto 
nº 40.556, de 17 de dezembro de 1956, que regula o uso das 
condecorações nos uniformes militares.

Decreto n. 11.179, de 22 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.U. de 23 ago. 2022

Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 
Comissão e das Funções de Confiança da Fundação Casa de 
Rui Barbosa e remaneja e transforma cargos em comissão e 
funções de confiança.

Decreto n. 11.175, de 17 de agosto de 
2022

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

Altera o Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998, que 
define critérios para cálculo e cobrança das participações 
governamentais de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, aplicáveis às atividades de exploração, desenvolvimento e 
produção de petróleo e gás natural.

Decreto n. 11.173, de 15 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.U. de 16 ago. 2022

Promulga o Tratado sobre o Comércio de Armas, firmado pela 
República Federativa do Brasil, em Nova York, em 3 de junho 
de 2013.

Decreto n. 11.172, de 11 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.U. de 12 ago. 2022

Autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da 
votação e da apuração das eleições de 2022.

Decreto n. 11.171, de 11 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.U. de 12 ago. 2022

Dispõe sobre a qualificação de empreendimento público 
federal do setor aeroportuário no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

Decreto n. 11.170, de 11 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.U. de 12 ago. 2022

Regulamenta o art. 6º-B da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 
2003, que dispõe sobre autorização de desconto para fins de 
amortização de empréstimos e financiamentos no âmbito do 
Programa Auxílio Brasil. 

Decreto n. 11.169, de 10 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.U. de 11 ago. 2022
Institui a Política Nacional da Base Industrial de Defesa - PNBID.

Decreto n. 11.167, de 10 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.U. de 10 ago. 2022 
- Edição extra

Revoga o Decreto nº 11.165, de 9 de agosto de 2022, que altera 
o Decreto nº 81.871, de 29 de junho de 1978, para modificar a 
regulamentação da profissão de Corretor de Imóveis.

Legislação em Destaque
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Decreto n. 11.165, de 9 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.U. de 9 ago. 2022 
- Edição extra

Altera o Decreto nº 81.871, de 29 de junho de 1978, que 
regulamenta a Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, para modificar 
a regulamentação da profissão de Corretor de Imóveis.

Decreto n. 11.161, de 4 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.U. de 5 ago. 2022 
- Edição extra

Altera o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, e o Decreto nº 
7.646, de 21 de dezembro de 2011, para dispor sobre a Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de 
Saúde e sobre o processo administrativo para incorporação, 
exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema 
Único de Saúde.

Decreto n. 11.158, de 29 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 29 jul. 2022 
- Edição extra

Aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI.

Decreto n. 11.156, de 29 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 29 jul. 2022 
- Edição extra

Promulga o Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-
Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 
firmado em Luanda, em 17 de julho de 2021.

Decreto n. 11.155, de 29 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 29 jul. 2022 
- Edição extra

Delega competência para a prática de atos administrativos-
disciplinares no âmbito da Advocacia-Geral da União e da 
Procuradoria-Geral Federal.

Decreto n. 11.153, de 28 de julho de 
2022

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

Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que 
regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.

Decreto n. 11.152, de 27 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 28 jul. 2022

Dispõe sobre a qualificação da Autoridade Portuária de Santos 
S.A. e dos serviços públicos portuários a ela relacionados 
no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da 
Presidência da República e sobre a sua inclusão no Programa 
Nacional de Desestatização.

Decreto n. 11.151, de 27 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 28 jul. 2022

Dispõe sobre a qualificação de projetos e empreendimentos do 
setor de energia elétrica no âmbito do Programa de Parcerias 
de Investimentos da Presidência da República.

Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 
2022

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

Regulamenta a preservação e o não comprometimento do 
mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e 
conciliação de situações de superendividamento em dívidas 
de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Decreto n. 11.149, de 26 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 26 jul. 2022 
– Edição extra

Altera o Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005, que 
regulamenta a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que 
institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI.

Decreto n. 11.148, de 26 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 26 jul. 2022 
– Edição extra

Altera o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que 
dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos 
inferiores a decreto.

Decreto n. 11.147, de 26 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 26 jul. 2022 
– Edição extra

Altera o Decreto nº 9.915, de 16 de julho de 2019, que dispõe sobre 
a qualificação da Usina Termonuclear Angra 3 no Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

Legislação em Destaque
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Decreto n. 11.141, de 21 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 22 jul. 2022

Altera o Decreto nº 9.888, de 27 de junho de 2019, para dispor 
sobre o prazo para comprovação do atendimento à meta anual 
individual de redução de emissões de gases causadores do 
efeito estufa para a comercialização de combustíveis, de que 
trata o § 2º do art. 7º da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017.

Decreto n. 1.137, de 18 de julho de 
2022

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

Altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022 [Plano 
Anual de Contratação], para tornar dispensável aos Comandos 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento da 
regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021.

Decreto n. 11.136, de 15 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 15 jul. 2022 - 
Edição extra

Altera o Decreto nº 9.927, de 22 de julho de 2019, para dispor 
sobre a composição do Comitê para Gestão da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios - CGSIM.

Decreto n. 11.133, de 14 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 15 jul. 2022

Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, para dispor 
sobre a competência de classificação de informação no âmbito 
do Banco Central do Brasil, e qualifica o Banco Central do Brasil 
para fins do disposto no Decreto nº 7.845, de 14 de novembro 
de 2012.

Decreto n. 11.132, de 14 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 15 jul. 2022

Altera o Decreto nº 10.681, de 20 de abril de 2021, e o Decreto nº 
10.819, de 27 de setembro de 2021.

Decreto n. 11.129, de 11 de julho de 
2022

Publicado no D.O.U. de 12 jul. 2022

Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que 
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira.

Decreto n. 11.127, de 8 de julho de 
2022

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

Altera o Decreto nº 10.521, de 15 de outubro de 2020, que 
regulamenta o § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, e o art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991.

Decreto n. 11.121, de 6 de julho de 
2022

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

Estabelece a obrigatoriedade de divulgação transparente dos 
preços dos combustíveis automotivos praticados em 22 de 
junho de 2022.

Decreto n. 11.120, de 5 de julho de 
2022

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

Permite as operações de comércio exterior de minerais e 
minérios de lítio e de seus derivados.

Decreto n. 11.119, de 1º de julho de 
2022

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

Altera o Decreto nº 9.938, de 24 de julho de 2019, que institui 
a Comissão Técnica do Inventário Nacional da Diversidade 
Linguística.

Decreto n. 11.117, de 1º de julho de 
2022

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

Altera o Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração 
federal direta, autárquica e fundacional.

2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

2.1 LEIS COMPLEMENTARES

Lei Complementar n. 249, de 23 de 
agosto de 2022

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

Estabelece critérios para os Índices de Participação dos 
Municípios na cota-parte do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 37, 148-161, jul./set. 2022

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11141.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11141.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11136.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11136.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11132.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11132.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11129.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11129.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11127.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11127.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11121.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11121.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11120.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11120.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11119.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11119.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11117.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11117.htm
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270797&indice=1&totalRegistros=6&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270797&indice=1&totalRegistros=6&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
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Lei Complementar n. 248, de 1º de 
agosto de 2022

Publicada no D.O.E. de 1º ago. 2022

Acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar n° 136, 
de 19 de maio de 2011, que estabeleceu a Lei Orgânica da 
Defensoria Pública do Estado do Paraná, criando Núcleos 
Regionais de Atendimento e a Central de Relacionamento com 
o Cidadão.

2.2 LEIS ORDINÁRIAS

Lei n. 21.242, de 23 de setembro de 
2022

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

Dispõe sobre a transparência, por meio da publicação da 
internet, do quantitativo dos pacientes que aguardam 
por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros 
procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de 
saúde e de instituições prestadores de serviços públicos de 
saúde no âmbito do Estado do Paraná.

Lei n. 21.241, de 16 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 29 ago. 2022

Institui o Selo Empresa Amiga da Mulher, com o objetivo de 
fomentar e de reconhecer empresas que adotam práticas 
organizacionais de equilíbrio entre trabalho, família e 
valorização da mulher.

Lei n. 21.240, de 16 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 16 set. 2022

Dispõe sobre a notificação compulsória dos casos suspeitos e/
ou confirmados de pessoas com doenças raras no âmbito do 
Sistema Único de Saúde do Estado do Paraná.

Lei n. 21.238, de 14 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 14 set. 2022

Reconhece como patrimônio artístico do Paraná a letra e a 
música Bicho do Paraná, do músico e compositor João Lopes, 
in memorian.

Lei n. 21.231, de 14 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 14 set. 2022

Altera dispositivos da Lei nº 20.945, de 20 de dezembro de 2021, 
e dá outras providências [dispõe sobre a Lotepar].

Lei n. 21.230, de 14 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 14 set. 2022

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

Lei n. 21.228, de 6 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 6 set. 2022

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária do exercício financeiro de 2023.

Lei n. 21.227, de 6 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 6 set. 2022

Autoriza a concessão de crédito presumido do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação aos produtores ou 
distribuidores paranaenses de etanol hidratado combustível, 
com fulcro no inciso V do caput e no § 5º, ambos do art. 5º da 
Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022, e no 
Convênio ICMS 116, de 27 de julho de 2022.

Lei n. 21.226, de 6 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 6 set. 2022

Altera o art. 28 da Lei nº 14.037, de 20 de março de 2003, que 
institui o Código Estadual de Proteção aos Animais.

Lei n. 21.225, de 6 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 6 set. 2022

Institui o Dia Estadual de Conscientização sobre a Síndrome de 
Asperger a ser realizado anualmente em 18 de fevereiro.

Lei n. 21.223, de 6 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 6 set. 2022
Institui a Rota Turística do Tiro Desportivo no Estado do Paraná.

Lei n. 21.222, de 6 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 6 set. 2022

Institui, no âmbito do Estado do Paraná, o Dia de Combate ao 
Assédio Institucional contra Mulheres.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 37, 148-161, jul./set. 2022

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=269321&indice=1&totalRegistros=5&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=269321&indice=1&totalRegistros=5&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=273223&indice=1&totalRegistros=293&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=tru
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=273223&indice=1&totalRegistros=293&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=tru
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272680&indice=1&totalRegistros=292&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272680&indice=1&totalRegistros=292&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272679&indice=1&totalRegistros=292&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272679&indice=1&totalRegistros=292&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272485&indice=1&totalRegistros=290&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272485&indice=1&totalRegistros=290&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272471&indice=1&totalRegistros=290&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272471&indice=1&totalRegistros=290&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272460&indice=1&totalRegistros=290&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272460&indice=1&totalRegistros=290&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272060&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272060&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272026&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272026&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272024&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272024&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272023&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272023&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272021&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272021&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272011&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272011&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
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Lei n. 21.220, de 6 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 6 set. 2022

Institui a Semana Estadual de Conscientização e Prevenção de 
Acidentes ao Ciclista.

Lei n. 21.219, de 6 de setembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 6 set. 2022

Altera dispositivo da Lei nº 19.832, de 1º de abril de 2019, 
que prioriza o atendimento de doadores de sangue raro e 
fenotipados convocados pelos bancos de sangue do Estado do 
Paraná.

Lei n. 21.218, de 6 de setembro de 
2022

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

Lei n. 21.216, de 31 de agosto de 2022

Publicada no D.O.E. de 31 ago. 2022

Altera a Lei nº 18.451, de 6 de abril de 2015, que dispõe sobre a 
criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado 
do Paraná.

Lei n. 21.215, de 31 de agosto de 2022

Publicada no D.O.E. de 31 ago. 2022

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito 
junto a instituições financeiras públicas e/ou privadas, com a 
garantia da União, para financiamento parcial do Programa 
de Integração Metropolitana, do Programa Inova Paraná e do 
Programa Estradas da Integração.

Lei n. 21.214, de 29 de agosto de 
2022

Publicada no D.O.E. de 29 ago. 2022

Altera dispositivos das Leis nº 18.419, de 7 de janeiro de 2015, que 
estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do 
Paraná, e nº 18.746, de 6 de abril de 2016, que torna obrigatória a 
divulgação do serviço Central de Atendimento à Mulher - Ligue 
180.

Lei n. 121.206, de 22 de agosto de 
2022

Publicada no D.O.E. de 22 ago. 2022

Assegura que percentual das vagas destinadas ao exercício da 
função de piloto de aeronaves operadas pela Polícia Militar e 
pelo Corpo de Bombeiros do Paraná sejam preenchidas por 
praças.

Lei n. 121.190, de 18 de agosto de 
2022

Publicada no D.O.E. de 18 ago. 2022

Obriga as concessionárias prestadoras de serviços de 
telecomunicação a dispensar o usuário do pagamento de multa 
de fidelidade quando a rescisão contratual se der em razão da 
perda de vínculo empregatício, e dá outras providências.

Lei n. 21.189, de 18 de agosto de 2022

Publicada no D.O.E. de 18 ago. 2022
Altera a Lei nº 12.342, de 24 de setembro de 1998, que institui o 
Dia do Agente Penitenciário.

Lei n. 21.187, de 11 de agosto de 2022

Publicada no D.O.E. de 11 ago. 2022
Altera dispositivos da Lei nº 20.084, de 18 de dezembro de 2019, 
que institui o Programa Cartão Futuro no Estado do Paraná.

Lei n. 21.186, de 11 de agosto de 2022

Publicada no D.O.E. de 11 ago. 2022

Altera dispositivos das Leis 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 nº 
21.116, de 30 de junho de 2022, que cria as Funções Privativas-
Policiais no âmbito do Departamento de Polícia Penal e do 
Departamento da Polícia Civil, bem como cargos em comissão 
e funções gratificadas no âmbito da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, e dá outras providências.

Lei n. 21.181, de 4 de agosto de 2022

Publicada no D.O.E. de 4 ago. 2022

Altera dispositivos da Lei nº 5.515, de 15 de fevereiro de 1967, 
que dispõe sobre a aplicação do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico; da Lei nº 19.478, de 2 de abril de 2018, que instituiu 
Fundo de Aval Garantidor das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Paraná; da Lei nº 19.479, de 30 de abril de 
2018, que instituiu o Fundo de Capital de Risco do Estado do 
Paraná; e da Lei nº 19.480, de 30 de abril de 2018, que instituiu 
o Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Paraná, e dá outras providências.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 37, 148-161, jul./set. 2022

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272007&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272007&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272004&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272004&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272000&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272000&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=271596&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=271594&indice=1&totalRegistros=279&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=271288&indice=1&totalRegistros=265&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=271288&indice=1&totalRegistros=265&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270689&indice=1&totalRegistros=259&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270689&indice=1&totalRegistros=259&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270477&indice=1&totalRegistros=256&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270477&indice=1&totalRegistros=256&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=269944&indice=1&totalRegistros=238&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=269921&indice=1&totalRegistros=238&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=269586&indice=1&totalRegistros=238&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
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Lei n. 21.180, de 3 de agosto de 2022

Publicada no D.O.E. de 3 ago. 2022

Altera as Leis nº 12.216, de 15 de junho de 1998, que cria o Fundo 
de Reequipamento do Poder Judiciário, e a nº 17.838, de 19 de 
dezembro de 2013, que cria o Fundo Estadual de Segurança 
dos Magistrados.

Lei n. 21.178, de 1º de agosto de 2022

Publicada no D.O.E. de 1º ago. 2022

Altera a Lei nº 20.234, de 4 de junho de 2020, que institui a 
Campanha Estadual 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres.

Lei n. 21.162, de 1º de agosto de 2022

Publicada no D.O.E. de 1º ago. 2022
Institui a Lei de Incentivo à Cultura do Bambu.

Lei n. 21.161, de 25 de julho de 2022

Publicada no D.O.E. de 25 jul. 2022

Altera a Lei nº 12.243, de 31 de julho de 1998, que considera Áreas 
Especiais de Interesse Turístico e Locais de Interesse Turístico, 
áreas e localidades situadas nos Municípios de Antonina, 
Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e 
Pontal do Paraná.

Lei n. 21.156, de 15 de julho de 2022

Publicada no D.O.E. de 15 jul. 2022
Dispõe sobre o combate à violência doméstica e familiar contra 
a mulher no Estado do Paraná.

Lei n. 21.153, de 11 de julho de 2022

Publicada no D.O.E. de 11 jul. 2022

Estabelece diretrizes para a exploração comercial de espaços 
destinados à publicidade nos veículos e mobiliários utilizados 
no serviço de transporte coletivo de passageiros na Região 
Metropolitana de Curitiba.

2.3 DECRETOS

Decreto n. 12.114, de 1º de setembro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 1º set. 2022

Nomeação em virtude de habilitação em concurso público, 
para cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná.

Decreto n. 12.210, de 20 de setembro 
de 2022

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

Introduz alteração no Regulamento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS.

Decreto n. 12.209, de 20 de 
setembro de 2022

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

Institui Grupo Técnico – GT, para implantação das ações do 
Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – 
PNATRANS, no âmbito do Estado do Paraná.

Decreto n. 11.990, de 16 de agosto 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Regulamenta a Lei nº 20.084, de 18 de dezembro de 2019, que 
institui o Programa Cartão Futuro - PCF no Estado do Paraná e 
dá outras providências.

Decreto n. 11.989, de 16 de agosto 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Acresce o inciso VI no art. 3º do Decreto nº 7.621, de 12 de maio 
de 2021, que instituiu Comitê Técnico Intersecretarial com o 
objetivo de recepcionar o Plano Estadual do Gás.

Decreto n. 11.987, de 16 de agosto de 
2022.

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Recredencia a Escola de Administração Pública - EAP, para a 
oferta de cursos de especialização na área de Administração 
Pública.

Decreto n. 11.986, de 16 de agosto 
de 2022.

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Institui o programa de filmagens e gravações do Paraná, sob a 
denominação de Prfilm Commission, vinculado à Secretaria de 
Estado da Comunicação Social e da Cultura.

Decreto n. 11.985, de 16 de agosto 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Aprova a criação dos Cursos de Capacitação em Patrulha de 
Interdição de Fronteira e Curso de Capacitação em Gestão 
de Policiamento de Fronteira, no âmbito da Polícia Militar do 
Paraná.

Decreto n. 11.984, de 16 de agosto 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Aprova a criação de Cursos no âmbito da Polícia Militar do 
Paraná. 

Legislação em Destaque
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https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272933&indice=1&totalRegistros=109&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=9&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272933&indice=1&totalRegistros=109&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=9&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272914&indice=1&totalRegistros=109&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=9&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=272914&indice=1&totalRegistros=109&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=9&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270177&indice=3&totalRegistros=231&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270177&indice=3&totalRegistros=231&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270174&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270174&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270170&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270170&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270167&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270167&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270164&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270164&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270163&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270163&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
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Decreto n. 11.982, de 16 de agosto 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Altera disposições do Decreto nº 3.148, de 15 de junho de 
2004 que estabelece a Política Estatual de Proteção à Fauna 
Nativa, define o Sistema Estadual de Proteção à Fauna Nativa 
- SISFAUNA, cria o Conselho Estadual de Proteção à Fauna 
Nativa - CONFAUNA e implanta a Rede Estadual de Proteção à 
Fauna Nativa - Rede PRÓ-FAUNA.

Decreto n. 11.981, de 16 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Revoga dispositivos do Decreto n° 4.230, de 16 de março de 2020 
[medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus, especificamente no que se refere a 
teletrabalho e afastamento de servidor com sintomas de Covid-19]

Decreto n. 11.980, de 16 de agosto 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Revoga o Decreto nº 4.473, de 8 de abril de 2020 [que 
suspendia a disposição funcional e designações de servidores 
da Secretaria de Segurança Pública].

Decreto n. 11.979, de 16 de agosto 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Altera e acresce dispositivos do Decreto nº 9.876, de 20 
de dezembro de 2021 [que regulamenta o Acordo Direto 
de Precatórios relativo à Sexta Rodada de Conciliação de 
Precatórios-6ª CCP].

Decreto n. 11.978, de 16 de agosto 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Altera e acresce dispositivos do Decreto nº 11.754, de 20 de 
julho de 2022 [que regulamenta o Acordo Direto de Precatórios 
relativo à Oitava Rodada de Conciliação de Precatórios-8ª CCP].

Decreto n. 11.977, de 16 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022
Aprova o Regulamento do Instituto Água e Terra.

Decreto n. 11.974, de 16 de agosto 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Aprova o Regulamento da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e dá outras 
providências.

Decreto n. 11.971, de 16 de agosto de 
2022

Publicado no D.O.E. de 16 ago. 2022

Aprova o Sistema Rodoviário Estadual - S.R.E do ano de 2021 
elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná.

Decreto n. 11.895, de 3 de agosto de 
2022

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

Cria a 12ª Companhia Independente de Polícia Militar e dá 
outras providências.

Decreto n. 11.894, de 3 de agosto de 
2022

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

Altera o art. 35 do Decreto nº 11.180, de 23 de maio de 2022, 
que dispõe sobre o novo Regime de Execução Orçamentária 
Descentralizada (REOD) no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social do Estado do Paraná.

Decreto n. 11.873, de 2 de agosto de 
2022

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

Retifica, por erro material, o Decreto nº 11.618, de 1º de julho 
2022, que reajustou o valor do auxílio-transporte instituído pela 
Lei nº 17.657, de 12 de agosto de 2013.

Decreto n. 11.868, de 1º de agosto de 
2022

Publicado no D.O.E. de 1º ago. 2022
Cria a 3ª EsFAEP, com sede no município de Cascavel.

Decreto n. 11.867, de 1º de agosto de 
2022

Publicado no D.O.E. de 1º ago. 2022

Aprova o Regulamento do Fundo de Reequipamento do Fisco 
- Funrefisco.

Decreto n. 11.863, de 1º de agosto de 
2022

Publicado no D.O.E. de 1º ago. 2022

Cria o Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza 
Especial (BPRONE), e dá outras providências. 

Decreto n. 11.825, de 28 de julho de 
2022

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

Institui na estrutura organizacional da Secretaria de Estado da 
Saúde, o Complexo Hospitalar do Trabalhador - CHT.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 37, 148-161, jul./set. 2022
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https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=270358&indice=1&totalRegistros=156&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
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https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=269273&indice=3&totalRegistros=149&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=8&isPaginado=true
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https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=269067&indice=1&totalRegistros=273&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=7&isPaginado=true
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Decreto n. 11.754, de 20 de julho de 
2022

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

Regulamenta o procedimento relativo à Oitava Rodada de 
Conciliação de Precatórios, sob o regime de Acordo Direto de 
Precatórios instituído pelo art. 2º da Lei nº 20.946, de 20 de 
dezembro de 2021. 

Decreto n. 11.753, de 20 de julho de 
2022

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

Altera dispositivos no Decreto nº 9.879, de 20 de dezembro 
de 2021, que regulamenta o teletrabalho no âmbito da 
Administração Direta, Autarquias e Fundações.

Decreto n. 11.730, de 14 de julho de 
2022

Publicado no D.O.E. de 14 jul. 2022

Acresce o § 3º ao art. 3º do Decreto nº 2.069, de 03 de agosto 
de 2015 [que dispõe sobre o Programa de Estímulo à Cidadania 
Fiscal do Estado do Paraná], para regulamentar o disposto 
nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 18.451, de 06 de abril de 2015, 
acrescidos pela Lei nº 20.875, de 15 de dezembro de 2021.

Decreto n. 11.727, de 14 de julho de 
2022

Publicado no D.O.E. de 14 jul. 2022

Disciplina, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Paraná, 
a aplicação da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos à Administração 
Pública.

Decreto n. 11.618, de 1º de julho de 
2022

Publicado no D.O.E. de 1º jul. 2022

Auxílio-transporte, instituído pela Lei nº 17.657, de 12 de agosto 
de 2013, fica reajustado em 4,94% (quatro vírgula noventa e 
quatro por cento).

3 NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ

3.1 INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Instrução Normativa n. 174, de 11 de 
agosto de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 16 ago. 
2022

Dispõe sobre a metodologia de apuração da receita corrente 
líquida e do limite de gastos com pessoal, revoga a Instrução 
Normativa nº 56, de 25 de agosto de 2011, e dá outras 
providências.

Instrução Normativa n. 173, de 26 
de julho de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 1º ago. 2022

Dispõe sobre a alteração da Agenda de Obrigações Municipais 
para o exercício financeiro de 2022, a ser observada pela 
Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e 
Legislativo dos Municípios do Estado do Paraná.

Instrução Normativa n. 172, de 11 de 
julho de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 12 jul. 2022

Dispõe sobre a forma e a composição da Prestação de 
Contas de Prefeitos Municipais, nos termos do art. 216, § 2º, do 
Regimento Interno.

3.2 INSTRUÇÕES DE SERVIÇO

Instrução de Serviço n. 153, de 23 de 
agosto de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 26 ago. 
2022

Dispõe sobre a organização e os fluxos de trabalho de 
monitoramento da implementação das recomendações 
provenientes das Coordenadorias subordinadas à 
Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF).

Instrução de Serviço n. 152, de 20 de 
julho de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 22 jul. 2022

Altera a Instrução de Serviço nº 37, de 27 de setembro de 2012, 
que dispõe sobre a tramitação eletrônica dos Procedimentos 
Administrativos internos do Tribunal, e dá outras providências.

3.3 NOTAS TÉCNICAS

Nota Técnica n. 19, de 15 de setembro 
de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 19 set. 2022

Dispõe sobre a alteração cadastral de interlocutores municipais 
e sobre a prorrogação do período para o envio de respostas aos 
formulários eletrônicos que subsidiarão a avaliação do grau de 
implementação de políticas públicas nas prestações de contas 
de Prefeitos Municipais relativas ao exercício de 2022.

Legislação em Destaque

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 37, 148-161, jul./set. 2022

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=268446&indice=3&totalRegistros=273&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=7&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=268446&indice=3&totalRegistros=273&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=7&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=268527&indice=3&totalRegistros=273&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=7&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=268527&indice=3&totalRegistros=273&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=7&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=268213&indice=1&totalRegistros=162&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=7&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=268213&indice=1&totalRegistros=162&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=7&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=268188&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.6.2022.15.35.29.83
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=268188&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.6.2022.15.35.29.83
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267503&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.6.2022.15.37.12.940
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267503&indice=1&totalRegistros=1&dt=20.6.2022.15.37.12.940
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-174-de-11-de-agosto-de-2022/342154/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-174-de-11-de-agosto-de-2022/342154/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-173-de-26-de-julho-de-2022/342130/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-173-de-26-de-julho-de-2022/342130/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-172-de-11-de-julho-de-2022/342097/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-172-de-11-de-julho-de-2022/342097/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-153-de-23-de-agosto-de-2022/342166/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-153-de-23-de-agosto-de-2022/342166/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-152-de-20-de-julho-de-2022/342119/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-152-de-20-de-julho-de-2022/342119/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-19-de-15-de-setembro-de-2022-cgf/343500/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-19-de-15-de-setembro-de-2022-cgf/343500/area/249
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Nota Técnica n. 18, de 3 de agosto 
de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 5 ago. 2022

Dispõe sobre a transposição de saldos financeiros dos 
Contratos de Gestão nos sistemas SIT e SEI - CED para atender 
ao Prejulgado 30.

Nota Técnica n. 18, de 3 de agosto de 
2022

Publicada no D.E.T.C. de 5 ago. 2022

Dispõe sobre a transposição de saldos financeiros dos 
Contratos de Gestão nos sistemas SIT e SEI - CED para atender 
ao Prejulgado 30.

Nota Técnica n. 17, de 20 de julho de 
2022

Publicada no D.E.T.C. de 25 jul. 2022

Dispõe sobre os formulários de avaliação de políticas públicas 
e sobre os critérios para cadastramento dos interlocutores 
municipais referidos no § 1º do art. 8º da Instrução Normativa 
nº 172, de 12 de julho de 2022, para a Prestação de Contas de 
Prefeito Municipal referentes aos exercícios financeiros de 
2022 e seguintes.

Nota Técnica n. 16, de 19 de julho de 
2022

Publicada no D.E.T.C. de 21 jul. 2022

Dispõe sobre a relação dos documentos que compõem a 
Prestação de Contas de Prefeito Municipal referentes aos 
exercícios financeiros de 2022 e seguintes prevista na Instrução 
Normativa nº 172 de 2022.

Nota Técnica n. 15, de 19 de julho de 
2022

Publicada no D.E.T.C. de 21 jul. 2022

Dispõe sobre a composição dos formulários de avaliação 
de políticas públicas e sobre a metodologia de apuração do 
grau de atendimento de implementação dessas políticas nas 
Prestações de Contas de Prefeitos Municipais referentes ao 
exercício financeiro de 2022 e seguintes.

Nota Técnica n. 14, de 18 de julho de 
2022

Publicada no D.E.T.C. de 21 jul. 2022

Dispõe sobre a revisão periódica da Planta Genérica de Valores 
- PGV pelos municípios do Estado do Paraná, a fim de se 
propiciar melhorias na arrecadação tributária municipal do 
Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU.

Nota Técnica n. 13, de 12 de julho de 
2022

Publicada no D.E.T.C. de 14 jul. 2022

Dispõe sobre o período para cadastramento e envio de 
respostas de interlocutores municipais aos formulários de 
avaliação de políticas públicas nas Prestações de Contas de 
Prefeito Municipal referente ao exercício financeiro de 2022.

3.4 PORTARIAS SELECIONADAS

Portaria n. 426, de 29 de julho de 
2022

Publicada no D.E.T.C. de 1º ago. 2022

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

Portaria n. 380, de 11 de julho de 
2022

Publicada no D.E.T.C. - Edição 
Extraordinária de 12 jul. 2022

Dispõe sobre o término das 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. 37, 148-161, jul./set. 2022

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-18-de-3-de-agosto-de-2022-cgf/343349/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-18-de-3-de-agosto-de-2022-cgf/343349/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-17-de-20-de-julho-de-2022-cgf/342123/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-17-de-20-de-julho-de-2022-cgf/342123/area/10
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-16-de-19-de-julho-de-2022-cgf/342116/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-16-de-19-de-julho-de-2022-cgf/342116/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-15-de-19-de-julho-de-2022-cgf/342115/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-15-de-19-de-julho-de-2022-cgf/342115/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-14-de-18-de-julho-de-2022-cgf/342114/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-14-de-18-de-julho-de-2022-cgf/342114/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-13-de-12-de-julho-de-2022-cgf/342113/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-13-de-12-de-julho-de-2022-cgf/342113/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-426-de-29-de-julho-de-2022/342145/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-426-de-29-de-julho-de-2022/342145/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-380-de-11-de-julho-de-2022/342111/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-380-de-11-de-julho-de-2022/342111/area/249

