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1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

1.1 LEIS ORDINÁRIAS

Lei nº 14.470, de 16 de novembro de 
2022

Publicada no DOU de 17 nov. 2022

Altera a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 (Lei de Defesa 
da Concorrência), para prever novas disposições aplicáveis à 
repressão de infrações à ordem econômica.  

Lei nº 14.468, de 16 de novembro de 
2022

Publicada no DOU de 17 nov. 2022

Altera a Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, para ampliar 
o período de vigência do Plano Nacional de Cultura (PNC); e 
revoga parte de dispositivo da Lei nº 14.156, de 1º de junho de 
2021.

Lei nº 14.467, de 16 de novembro de 
2022

Publicada no DOU de 17 nov. 2022

Dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às perdas 
incorridas no recebimento de créditos decorrentes das 
atividades das instituições financeiras e das demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Lei nº 14.466, de 16 de novembro de 
2022

Publicada no DOU de 17 nov. 2022

Revoga a Lei nº 14.125, de 10 de março de 2021, que “dispõe 
sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-
vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e distribuição 
de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado”.

Lei nº 14.463, de 26 de outubro de 
2022

Publicada no DOU de 27 out. 2022

Dispõe sobre a reabertura do prazo para opção pelo regime 
de previdência complementar e altera a Lei nº 12.618, de 30 de 
abril de 2012, e a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para 
adequá-las à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro 
de 2019, e estabelecer a natureza jurídica do benefício especial.

Lei nº 14.462, de 26 de outubro de 
2022

Publicada no DOU de 27 out. 2022

Altera as Leis nºs 11.977, de 7 de julho de 2009, 14.118, de 12 de 
janeiro de 2021, 12.087, de 11 de novembro de 2009, e 14.042, de 
19 de agosto de 2020, que dispõem sobre o Fundo Garantidor 
da Habitação Popular (FGHab), a participação da União em 
fundos garantidores de risco de crédito para microempresas e 
pequenas e médias empresas e o Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito (Peac); e revoga dispositivos das Leis nºs 12.424, 
de 16 de junho de 2011, e 13.043, de 13 de novembro de 2014.

Lei nº 14.460, de 25 de outubro de 
2022

Publicada no DOU de 26 out. 2022

Transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) em autarquia de natureza especial e transforma cargos 
comissionados; altera as Leis nºs 13.709, de 14 de agosto de 2018 
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e 13.844, de 18 de 
junho de 2019; e revoga dispositivos da Lei nº 13.853, de 8 de 
julho de 2019.

Lei n. 14.459 de 25 de outubro de 
2022

Publicada no DOU de 26 out. 2022

Altera a Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012, que estabelece 
normas especiais para as compras, as contratações e o 
desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa e dispõe 
sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa.

Lei n. 14.458 de 19 de outubro de 
2022

Publicada no DOU de 20 out. 2022

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

Decreto nº 11.266, de 25 de 
novembro de 2022

Publicado no DOU de 25 nov. 2022

Altera o Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019, que dispõe 
sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito 
da administração pública federal e institui o Cadastro Base do 
Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados.

Decreto nº 11.265, de 24 de 
novembro de 2022

Publicado no DOU de 25 nov. 2022

Autoriza a instituição do Comitê de Classificação de Imóveis 
Ferroviários.

Decreto nº 11.264, de 24 de 
novembro de 2022

Publicado no DOU de 25 nov. 2022

Institui o Comitê Consultivo do Cadastro Nacional dos 
Prestadores de Serviços Turísticos.

Decreto nº 11.260, de 22 de 
novembro de 2022

Publicado no DOU de 23 nov. 2022

Dispõe sobre a elaboração e o encaminhamento da Estratégia 
Nacional de Governo Digital e prorroga o período de vigência 
da Estratégia de Governo Digital, instituída pelo Decreto nº 
10.332, de 28 de abril de 2020.

Decreto nº 11.259, de 18 de 
novembro de 2022

Publicado no DOU de 21 nov. 2022

Altera o Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020, que 
regulamenta a análise de impacto regulatório, de que tratam o 
art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e o art. 6º da 
Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, e o Decreto nº 11.243, de 
21 de outubro de 2022, que dispõe sobre as medidas a serem 
adotadas para a promoção de boas práticas regulatórias no 
âmbito do Poder Executivo federal para atender ao Anexo II 
ao Protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos da América Relacionado a Regras 
Comerciais e de Transparência, promulgado pelo Decreto nº 
11.092, de 8 de junho de 2022.

Decreto nº 11.256, de 16 de 
novembro de 2022

Publicado no DOU de 17 nov. 2022

Altera o Decreto nº 9.052, de 15 de maio de 2017, para 
prorrogar o processo de inventariança do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento.

Decreto nº 11.255, de 9 de novembro 
de 2022

Publicado no DOU de 10 nov. 2022

Altera o Decreto nº 7.003, de 9 de novembro de 2009, que 
regulamenta a licença para tratamento de saúde, de que 
tratam os art. 202 a art. 205 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990.

Decreto nº 11.250, de 9 de novembro 
de 2022

Publicado no DOU de 10 nov. 2022

Altera o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que 
regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que 
dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins.

Decreto nº 11.249, de 9 de novembro 
de 2022

Publicado no DOU de 10. nov. 2022

Dispõe sobre o procedimento de oferta de créditos líquidos e 
certos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, 
nos termos do disposto no § 11 do art. 100 da Constituição

Decreto nº 11.246, de 27 de outubro 
de 2022

Publicado no DOU de 31 out. 2022

Regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do 
agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento 
da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais 
de contratos, no âmbito da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional.

Decreto nº 11.235, de 13 de outubro 
de 2022

Publicado no DOU de 14 out. 2022

Autoriza o aumento do capital social da Empresa Brasileira de 
Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A.

Decreto nº 11.224, de 5 de outubro 
de 2022

Publicado no DOU de 6 out. 2022
Institui o Conselho Nacional do Espaço.
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Decreto nº 11.219, de 5 de outubro 
de 2022

Publicado no DOU de 6 out. 2022

Regulamenta o art. 1º-A, o art. 3º, o art. 4º, o art. 5º e o art. 5º-A da 
Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, para dispor sobre as 
transferências obrigatórias de recursos financeiros da União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução 
de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de 
resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres.

2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

2.1 LEIS ORDINÁRIAS

Lei n. 21.272 de 24 de novembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 24 nov. 2022

Autoriza a transformação da Companhia Paranaense de 
Energia em Corporação através da alienação parcial das ações, 
e dá outras providências

Lei n. 21.265, de 10 de novembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 10 nov. 2022

Altera da Lei nº 14.938, de 14 de dezembro de 2005, que autoriza 
o Poder Executivo a criar o Programa SOS - Racismo no Paraná

Lei n. 21.259, de 7 de novembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 7 nov. 2022

Altera a redação do inciso V do art. 80 e do art. 91, e revoga o 
inciso III do art. 93, todos da Lei nº 18.419, de 7 de janeiro de 
2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência no 
Estado do Paraná.

Lei n. 21.258, de 7 de novembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 7 nov. 2022

Altera e revoga dispositivos da Lei nº 21.228, de 6 de setembro 
de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2023.

Lei n. 21.251, de 7 de novembro de 
2022

Publicada no D.O.E. de 7 nov. 2022

Altera a Lei nº 20.077, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2020 a 2023

2.2 DECRETOS

Decreto n. 12.687, de 29 de 
novembro de 2022

Publicada no D.O.E de 1º dez. 2022

Institui Grupo de Trabalho Intersecretarial com o objetivo 
de recepcionar, analisar e aprovar os estudos referentes a 
elaboração dos Planos Regionais de Saneamento Básico (PRSB) 
referente a prestação dos serviços públicos de abastecimento 
de água, de esgotamento sanitário e de manejo de águas 
pluviais urbanas e a modelagem de prestação de serviços de 
forma regionalizada

Decreto n. 12.616, de 16 de novembro 
de 2022

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

Dispõe sobre a aplicação do § 8º, do art. 8º, da Lei Complementar 
Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, no âmbito do Poder 
Executivo Estadual.

Decreto n. 12.604, de 16 de 
novembro de 2022

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

Dispõe sobre o expediente a ser cumprido nas repartições 
públicas estaduais, no âmbito do Poder Executivo, nas datas 
dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022.

Decreto n. 12.599, de 10 de 
novembro de 2022

Publicada no D.O.E de 10 nov. 2022

Constitui a Comissão Estadual Interinstitucional para 
Enfrentamento das Violências contra Criança e Adolescente no 
Paraná

Decreto n. 12.573, de 7 de novembro 
de 2022

Publicada no D.O.E de 7 nov. 2022

Dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e de 
serviços de pessoas físicas ou jurídicas para a Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado 
do Paraná.

Decreto n. 12.497, de 24 de outubro 
de 2022

Publicada no D.O.E de 24 out. 2022

Promove alterações nos Decretos n°s 4.336, de 25 de fevereiro 
de 2009 e 4.453, de 26 de abril de 2012.
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Decreto n. 12.492, de 21 de outubro 
de 2022

Publicada no D.O.E de 24 out. 2022

Autoriza chamamento de reservistas do Corpo de Bombeiros 
Militar para integrar o Corpo de Militares Estaduais Inativos 
Voluntários – CMEIV

Decreto n. 12.458, de 19 de outubro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 19 out. 2022

Determina a assunção da cobrança da dívida ativa da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná – 
AGEPAR pela Procuradoria-Geral do Estado - PGE.

Decreto n. 12.441, de 18 de outubro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 18 out. 2022

Introduz alteração no Decreto nº 6.434, de 16 de março de 
2017, que dispõe sobre o Programa Paraná Competitivo e 
disciplina os procedimentos para o enquadramento, para 
prorrogar o termo final de concessão do benefício fiscal 
aplicável às operações interestaduais tributadas que destinem 
mercadorias a consumidor final, pessoa física ou jurídica não 
contribuinte do imposto.

Decreto n. 12.423, de 18 de outubro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 18 out. 2022

Altera o caput do art. 2.º do Decreto nº 4.512, de 22 de julho de 
1998, que trata do valor do auxílio-alimentação previsto na Lei 
11.034 de 30 de dezembro de 1994.

Decreto n. 12.422, de 18 de outubro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 18 out. 2022

Promove alterações no Decreto nº 2.404, de 15 de setembro de 2015, 
que Institui o Fundo Rotativo em cada um dos Estabelecimentos 
de Ensino da Rede Pública Estadual, nos Núcleos Regionais de 
Educação e nas Unidades Administrativas Descentralizadas da 
Secretaria da Educação e do Esporte – SEED.

Decreto n. 12.421, de 18 de outubro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 18 out. 2022

Altera o Decreto nº 9.518, de 22 de novembro de 2021, que 
instituiu o Programa Estadual de Desenvolvimento Produtivo 
Regional Integrado – Paraná Produtivo.

Decreto n. 12.420, de 18 de outubro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 18 out. 2022

Cria no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado do Paraná a Coordenadoria de Obras de Arte Especiais 
e adota outras providências.

Decreto n. 12.419, de 18 de outubro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 18 out. 2022

Altera o anexo do Decreto nº 11.971, de 16 de agosto de 2022, 
que aprova o Sistema Rodoviário Estadual de 2021 – SER/2021

Decreto n. 12.418, de 18 de outubro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 18 out. 2022

Cria no âmbito do Departamento de Polícia Penal do Estado do 
Paraná, a Penitenciária Estadual de Guaíra.

Decreto n. 12.417, de 18 de outubro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 18 out. 2022

Cria, no âmbito do Departamento de Polícia Penal do Estado do 
Paraná, a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu IV – PEF IV.

Decreto n. 12.344, de 10 de outubro 
de 2022

Publicado no D.O.E. de 10 out. 2022

Altera dispositivos do Decreto nº 2.405, de 15 de setembro de 
2015, que instituiu o Comitê Intersetorial de Acompanhamento 
e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua 
no Estado do Paraná.

3 NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ

3.1 RESOLUÇÕES

Resolução n. 97, de 29 de novembro 
de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 30 nov. 
2022

Institui o Colar Barão do Serro Azul do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 38, 164-168, out./dez. 2022

Legislação em Destaque

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=275121&indice=1&totalRegistros=258&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=275121&indice=1&totalRegistros=258&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=275121&indice=1&totalRegistros=258&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14458.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14458.htm
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274899&indice=1&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274899&indice=1&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274871&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274871&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274870&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274870&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274868&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274868&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274864&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274864&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274862&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274862&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274861&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274861&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274859&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274859&indice=2&totalRegistros=206&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274476&indice=1&totalRegistros=105&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=274476&indice=1&totalRegistros=105&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=10&isPaginado=true
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-97-de-29-de-novembro-de-2022/345092/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-97-de-29-de-novembro-de-2022/345092/area/249
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3.2 INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Instrução Normativa n. 175, de 17 de 
novembro de 2022

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

Dispõe sobre a Agenda de Obrigações Municipais para o 
exercício financeiro de 2023, a ser observada pela Administração 
Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo dos 
Municípios do Estado do Paraná.

3.3 INSTRUÇÕES DE SERVIÇO

Instrução de Serviço n. 158, de 17 de 
novembro de 2022

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

Dispõe sobre a delegação de despachos de mero expediente 
de que tratam o art. 32, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal 
(GCMRMS).

Instrução de Serviço n. 157, de 17 de 
novembro de 2022

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

Dispõe sobre a Delegação, às Unidades Administrativas deste 
Tribunal, dos despachos iniciais de Citação ou de Intimação 
para o exercício do primeiro contraditório e de diligências, e dá 
outras providências (GCMRMS).

Instrução de Serviço n. 156, de 17 de 
novembro de 2022

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

Altera a Instrução de Serviço nº 122, de 8 de outubro de 2018, 
que dispõe sobre as rotinas administrativas aplicáveis à gestão 
de bens móveis permanentes e de almoxarifado do patrimônio 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, e dá 
outras providências.

Instrução de Serviço n. 155, de 17 de 
novembro de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 7 out. 2022.

Dispõe sobre a tramitação e a padronização dos atos referentes 
aos processos disciplinares, em consonância com a Lei Estadual 
n° 19.573, 2 de julho de 2018, com a Resolução nº 78, de 26 de 
junho de 2020, ao Regimento Interno e com as normativas 
correlatas dispostas no art. 43 da mencionada Resolução.

Instrução de Serviço n. 154, de 5 de 
outubro de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 7 out. 2022.

Dispõe sobre a delegação de despachos de mero expediente 
de que tratam o art. 32, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal.

3.4 NOTAS TÉCNICAS

Nota Técnica n. 20, de 5 de outubro 
de 2022

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

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

3.5 PORTARIAS SELECIONADAS

Portaria n. 635, de 27 de 11 de 
novembro de 2022

Publicada no D.E.T.C. de 17 nov. 
2022

Disciplina o expediente e a prorrogação dos prazos processuais, 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, durante a realização 
da Copa do Mundo FIFA 2022, nos dias úteis em que a Seleção 
Brasileira de Futebol jogar.

Portaria n. 591, de 27 de outubro de 
2022

Publicada no D.E.T.C. de 28 out. 
2022

Transfere a comemoração do dia do servidor público do Tribunal 
Contas de Estado do Paraná para o dia 31 de outubro de 2022 e 
suspende o expediente referente aos dias 31 de outubro e 1º de 
novembro do corrente ano.

R. dig. Trib. Contas Est. Paraná, Curitiba, n. 38, 164-168, out./dez. 2022

Legislação em Destaque

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-175-de-17-de-novembro-de-2022/344995/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-175-de-17-de-novembro-de-2022/344995/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-158-de-17-de-novembro-de-2022/345030/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-158-de-17-de-novembro-de-2022/345030/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-157-de-17-de-novembro-de-2022/345029/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-157-de-17-de-novembro-de-2022/345029/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-156-de-17-de-novembro-de-2022/345026/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-156-de-17-de-novembro-de-2022/345026/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-155-de-17-de-novembro-de-2022/344936/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-155-de-17-de-novembro-de-2022/344936/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-154-de-5-de-outubro-de-2022/343562/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-de-servico-n-154-de-5-de-outubro-de-2022/343562/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-20-de-5-de-outubro-de-2022-cgf/343569/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/nota-tecnica-n-20-de-5-de-outubro-de-2022-cgf/343569/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-635-de-11-de-novembro-de-2022/344811/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-635-de-11-de-novembro-de-2022/344811/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-591-de-27-de-outubro-de-2022/344470/area/249
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/portaria-n-591-de-27-de-outubro-de-2022/344470/area/249

